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Наказ 

 

 02 липня  2021  року                      м. Київ                                       № 17/2021 

  

про підсумки роботи Ради директорів 

та  міських методичних об’єднань (ММО) 

закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО)   

м. Києва за 2020-2021 н.р. 

 

       В 2020 – 2021 навчальному році до складу Ради директорів закладів фа-

хової передвищої освіти м. Києва  входило 39 закладів освіти. Роботу закла-

дів фахової передвищої освіти м. Києва було спрямовано на:  

 різнобічний розвиток індивідуальності студента на основі вивчення і 

врахування його особистісних здібностей, інтересів, потреб; 

 проведення дослідницької, професійної, творчої, мистецької, спортив-

ної діяльності; 

 забезпечення поєднання теоретичного навчання з навчанням на робо-

чих місцях; 

 забезпечення здобуття профільної середньої освіти професійного та 

академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) освіти; 

 виховання морально, психічно і фізично здорового покоління; 

 формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня право-

вої, екологічної, духовної, моральної культури; 

 підтримка обдарованої молоді; 

 оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних 

освітніх технологій; 

 інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного процесу; 



 переорієнтація навчально-виховного процесу на дистанційну та зміша-

ну форму навчання у зв’язку з карантинними обмеженнями в Україні. 

        Отже, сучасні заклади  фахової передвищої освіти прагнуть  готувати 

спеціалістів нового рівня та можливостей, аби вони були здатні до ефектив-

ної роботи в умовах активного впровадження новітніх технологій.  Тому про-

гресивні  зміни в діяльності, які очікували педагоги, громадськість, здобувачі 

освіти й роботодавці, є надзвичайно важливими і мають запрацювати у  най-

ближчому майбутньому в  українських коледжах.  

        Сьогодні в Україні існує нагальна потреба в дослідженні нових шляхів і 

засобів формування та розвитку професійної компетентності майбутніх фахі-

вців, тому вивчення передового зарубіжного досвіду деякими закладами фа-

хової передвищої освіти надає можливість посилити практичну підготовку 

студентів. 

         Широке застосування інформаційних технологій, вдосконалення уміння 

користуватися інтернет-ресурсами педагогічними колективами ЗФПО дало 

можливість ефективно продовжувати процес навчання під час карантину. 

Живе онлайн-спілкування, віддалене навчання, розтягнуте в часі, проведення 

науково- практичних конференцій, групової роботи над проектами тощо – 

все це дало змогу великій кількості педагогів   не лише не знизити, а в деякій 

мірі навіть підвищити  успішність і мотивацію навчальної діяльності студен-

тів.  

       При організації віддаленого навчання було  проведено вступний інструк-

таж, в ході якого пояснено студентам, як працювати віддалено, як використо-

вувати ті чи інші освітні ресурси.  

У зв’язку із заходами з протидії розповсюдження коронавірусу COVID-

19  заклади фахової передвищої освіти відтермінували, як і у попередньому 

році,  проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад. 

2020-2021 навчальний  рік був визначним  роком для технікумів та ко-

леджів України. З 1 січня 2020 року вступив в дію Закон про фахову перед-

вищу освіту, згідно якого заклади освіти І-ІІ рівнів акредитації працюють в 

статусі закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО).  

За активної участі закладів фахової передвищої освіти  створено підко-

місії, які працюють над розробками нових стандартів фахової передвищої 

освіти. Зокрема, членами підкомісій складається  перелік компетентностей, 

які, на думку фахівців, найбільш актуальні для даної спеціальності. 

Продовжено і поглиблено співпрацю  керівників  ЗФПО всієї України: 

представники Спілки Голів обласних Рад директорів України брали участь у 

різноманітних обговореннях державних документів, які стосувалися  внесен-

ня  пропозицій щодо Умов прийому на наступний навчальний рік, розробку 

Положень про організацію навчання, про проведення практик, про особливо-

сті проведення зовнішнього незалежного оцінювання, про вибори директорів 

тощо. 



 Керівники ЗФПО  надавали матеріали з різноманітних питань та про-

позиції до рішень Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Керівни-

ки технікумів та коледжів  брали участь у парламентських слуханнях, на яких 

вирішувалась доля закладів освіти. 

 

         Протягом року відбувалася тісна  співпраця закладів освіти, що вхо-

дять до  Ради директорів міста Києва з Громадською організацією «Все-

українська Асоціація працівників закладів фахової передвищої освіти.  
Проведено засідання, на яких розглядалися питання подальшого розвитку те-

хнікумів, коледжів, питання методичної, виховної роботи, проходило озна-

йомлення з матеріально – технічною базою навчальних закладів.  Засідання 

Ради директорів  відбувались у онлайн-форматі, а також  на базі Київського 

коледжу зв’язку (директор С.А.Чечуро), Київського фахового коледжу 

архітектури, будівництва та управління (директор В.А.Булгаков), Київ-

ського державного коледжу туризму і готельного господарства (директор 

А.Т.Матвієнко). 
        Засідання  Голів міських методичних об’єднань відбулося на базі Київ-

ського фахового коледжу  електронних приладів (директор А.К. Похрес-

ник). 

         

        З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у закладах 

фахової передвищої освіти  функціонують  25 методичних об’єднання (на-

далі – ММО).   
 

 Протягом року всіма ММО було проведено  92 засідання, в  тому числі 

конкурси та олімпіади).  

 

    В таблиці наведено активність студентів та викладачів щодо участі у 

конкурсах та олімпіадах  (по закладах освіти): 

 

 

№ ЗФПО 
Кількість конкурсів та олімпіад, 

у яких взято участь 

1.  Київський фаховий коледж електронних приладів 

 

12 

2.  Київський енергетичний фаховий коледж 3 

3.  Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий ко-

ледж геологорозвідувальних технологій   Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка» 

2 

4.  Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий ко-

ледж інформаційних технологій та землевпорядку-

вання Національного авіаційного університету» 

15 

5.  Відокремлений структурний підрозділ «Київський 

фаховий коледж морського і річкового флоту та тран-

спортних технологій Державного університету інфра-

структури та  технологій» 

 

7 



6.  Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий ко-

ледж інженерії та управління Національного авіа-

ційного університету» 

3 

7.  Київський фаховий коледж  прикладних наук 9 

8.  Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий ко-

ледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В. Гетьмана» 

10 

9.  Київський професійно-педагогічний фаховий коледж 

імені Антона Макаренка 

8 

10.  Київський авіаційний технікум 1 

11.  ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних те-

хнологій та економіки Національного авіаційного 

університету» 

12 

12.  Відокремлений структурний підрозділ Київський ін-
дустріальний фаховий коледж Київського національ-

ного університету будівництву і архітектури 

8 

13.  Відокремлений структурний підрозділ «Київський 

фаховий коледж ресторанного господарства» Наці-

онального університету харчових технологій 

 

4 

14.  Відокремлений структурний підрозділ 

«Київський торговельно-економічний фаховий ко-

ледж Київського національного торговельно-

економічного університету» 

 

4 

15.  Оптико-механічний коледж КНУ ім..Т.Шевченка 3 

16.  Київський коледж міського господарства Таврійсько-

го національного університету ім. 

В.І.Вернадського 

7 

17.  Вищий навчальний заклад «Київський медичний ко-

ледж №3» 

3 

18.  Київський фаховий медичний коледж ім. П.І.Гаврося 3 

19.  Київський міський медичний фаховий коледж 5 

20.  Вищий навчальний заклад «Перший  Київський меди-

чний коледж» 

2 

21.  Київський фаховий коледж архітектури, будівництва 

та управління 

8 

22.  Київський електромеханічний фаховий коледж 7 

23.  Київський механіко-технологічний фаховий коледж 3 

24.  Київський державний коледж туризму та готельного 

господарства 

10 

25.  Київський  фаховий коледж транспортної інфра-

структури 

7 

26.  Відокремлений структурний підрозділ «Київський 

транспортно-економічний фаховий коледж Націо-

нального транспортного університету» 

 

 

8 

27.  Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-

правовий технікум при Міжрегіональній Академії  

управління персоналом» 

6 



28.  Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий еко-

номічний коледж Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

3 

29.  Київський державний фаховий хореографічний ко-

ледж 

- 

30.  Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського 

національного університету 

технологій та дизайну» 

 

2 

31.  Київський коледж зв’язку 

 

5 

32.  Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної 

ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» 

 

- 

33.  Відокремлений структурний підрозділ «Олімпійський 

фаховий коледж імені Івана Піддубного Націона-

льного університету фізичного виховання і спорту 

України» 

 

- 

34.  Приватний вищий  навчальний  заклад 

«Деснянський  економіко-правовий  коледж при Між-

регіональній Академії управління персоналом» 

- 

35.  Фаховий коледж «Освіта» Відкритого міжнародного 

університету «Україна» 

- 

36.  Економіко-правовий фаховий коледж Київського ко-

оперативного інституту бізнесу і права 

1 

37.  Фаховий коледж Університету «КРОК» 2 

38.  Мистецький коледж ім. Сальвадора Далі - 

39.  Структурний підрозділ ПВНЗ «Європейський 

університет» – Фаховий бізнес-коледж 

- 

 

 

 

Робота міських методичних об’єднань передбачала виконання наступних 

завдань: 

- робота з Державними стандартами освіти; 

- вивчення і реалізація основних положень нормативних і директивних 

документів про освіту; 

- обговорення досягнень педагогічної науки та перспективного педагогі-

чного досвіду; 

- форми організації самостійної та дистанційної роботи; 

- прийоми здійснення моніторингових досліджень; 

- обмін досвідом; 

- творчі звіти викладачів; 

- впровадження інноваційних технологій; 

- участь в атестації педагогічних працівників. 



 

       ММО заступників директорів з навчальної роботи  

(голова – Шматко В.С.) 
 

Протягом навчального року проведено 1 засідання на базі Київського 

коледжу зв'язку та 3 засідання в онлайн форматі.    

  

Розглядалися такі питання:   

1) Про особливості   ліцензування і акредитації освітніх програм; 

2) Про підготовку стандартів  фахової передвищої освіти; 

3)  Про підготовку до проведення державної підсумкової атестації у фо-

рмі ЗНО; 

4)  Про організацію освітнього процесу в умовах карантинних обме-

жень; 

5) Про імплементацію основних НПА у сфері фахової передвищої осві-

ти. 

  

На всіх засіданнях розглядались та обговорювались нормативні та  ін-

структивні документи МОН України. Крім того, обговорювалися  докумен-

ти, які висвітлювалися на сайті МОН в рубриці «Громадське обговорення». 

 

У роботі засідань ММО брали  участь представники НМЦ ВО та ФПО 

та   Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

 

Засідання проведені на належному організаційно-методичному рівні. 

Голова ММО відмічає активну роботу в ММО та оголошує подяку: 

 

Яковенку Миколі Антоновичу - Київський державний коледж туризму та 

готельного господарства; 

Макієвському Олексію  Івановичу - ВСП «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж НТУ»; 

Рибачук Олені Олегівні - Київський міський медичний фаховий коледж; 

Кондратьєвій Валентині Павлівні – Київський професійно-педагогічний 

фаховий коледж ім. Макаренка; 

Марченко О.І. – Київський електромеханічний фаховий коледж; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ММО працівників виробничо-практичного навчання  

(голова – Бондарчук Т.О.)  працювало згідно затвердженого плану робо-

ти.  

           

        За звітній період було проведено 4 засідання міського методичного 

об’єднання працівників виробничо-практичного навчання. 

        З метою обміну досвідом та професійною інформацією між закладами 

фахової передвищої освіти м. Києва на засіданнях ММО були розглянуті 

наступні питання: 

1. Планування роботи ММО на 2020/21 н.р.; 

2. Обговорення проекту «Положення про практичну підготовку здобу-

вачів фахової передвищої освіти»; 

3. Обговорення проекту «Положення про присвоєння професійних 

кваліфікацій»; 

4. Організація освітнього процесу в дистанційній формі; 

5. Обговорення положень «Про проведення конкурсу «Кращий за фахом», 

«Про виставку-конкурс технічної творчості», «Кращий за фахом мон-

тажник радіоапаратури і приладів»; 

6. Інформація про підвищення кваліфікації заступників директорів з нав-

чально-виробничої роботи; 

7. Проведення конкурсу «Кращий за фахом слюсар»; 

8. Проведення виставки-конкурсу технічної творчості. 

 

           Засідання міського методичного об’єднання працівників виробничо-

практичного навчання проходили на базі коледжів: 

- ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Націо-

нального транспортного університету – директор Н.Д. ШУЛЬГА; 

- ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та еко-

номіки НАУ» - директор Н.А. КАНАВА; 

- Київський механіко-технологічний фаховий коледж – директор 

І.В.ШКАРЛАТ; 

- ВСП «Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА» - директор 

С.М. КІКТО. 

        За звітній період голова ММО відзначає активну участь закладів освіти 

та працівників виробничо-практичного навчання: 

ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та еко-

номіки НАУ»: В.М. МИХАЛЕВИЧ - заступник директора з НВР, Ю.В. 

ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ – помічник директора з інформаційних технологій; 

Київський механіко-технологічний фаховий коледж: Т.В.БІЛА -  заступ-

ник директора з навчально-виробничої практики; В.М. КАЛИТА -  завідувач 

майстернями; 

ВСП «Київський індустріальний коледж КНУБА»: Н.І.ПАНЧЕНКО-  

завідувач навчально-виробничою практикою; А.П. АСМАЛЬЧУК - заступник 

директора з виховної роботи; 



ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ 

ім. В.Гетьмана»: Р.Г. ЛУТІЙ -  заступник директора з виробничої роботи; 

Київський фаховий коледж прикладних наук: О.А.ВУШТЕЙ – керівник 

виробничо-практичного навчання; 

ВСП «Київський фаховий коледж ресторанного господарства НУХТ»:  

К.Г. ФЕДОРОВА -  заступник директора з навчально-виробничої роботи. 

 

 

      ММО  заступників директорів з гуманітарної освіти і вихо-

вання (голова –Примаченко С.О.).    
 

         Протягом 2020-2021 навчального року Міське методичне об’єднання 

заступників директорів з гуманітарної освіти і виховання, зважаючи на 

епідемічну ситуацію в країні і в світі, в основному,    працювало над про-

блемами збереження життя і здоров’я студентів та персоналу. А також 

продовжували вирішувати завдання щодо формування творчої,  соціально  

активної, всебічно розвиненої особистості.  

        Особливо Голова ММО відзначає медичні коледжі міста Києва, сту-

денти і викладачі яких взяли участь у волонтерському русі з вакцинації 

жителів м. Києва. 

         Карантинні обмеження вплинули на проведення культурних заходів. 

Проте студенти коледжів під керівництвом  членів МО брали участь у он-

лайн – фестивалях, конференціях. Так ансамблі «Горлиця» та «Перлини 

Дніпра» з Київського медичного коледжу №3, брали участь у онлайн-

фестивалі, де посіли І місця. 

 

         Члени ММО продовжують брати участь у волонтерському русі – до-

помагати нашим військовим в зоні АТО. 

 

ММО  викладачів інформатики та програмування 

    (голова – Гончаренко Н.Є.).    
 

Міським методичним об’єднанням викладачів Інформатики та програму-

вання м.Києва  за період 2020-2021 н.р. було проведено  чотири засідання. 

 

Протягом навчального року проведено наступні конкурси та олімпіади: 

 

- Конкурс методичних розробок серед викладачів  інформатики 

та програмування  ЗФПО м. Києва проведено 12 грудня 2020 року 

на базі платформи Zoom; 

- Конкурс студентських творчих робіт проведено 26 березня 2021 

року за допомогою платформи Zoom; 



- Хакатон студентів  ІТ-спеціальностей закладів фахової перед-

вищої освіти  м. Києва було проведено 22.04.2021 р. та 23.04.21 р. 

на базі платформи Discord. 

 

Активну участь у засіданнях взяли наступні заклади освіти: 

 

1. Київський фаховий коледж електронних приладів; 

2. ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та еконо-

міки Національного авіаційного університету»; 

3. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформацій-

них систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»; 

4. Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-правовий технікум 

при Міжрегіональній Академії управління персоналом»; 

5. Київський державний коледж туризму та готельного господарства; 

6. Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж 

морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного 

університету інфраструктури та  технологій»; 

7. Київський  коледж  зв’язку; 

8. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформацій-

них технологій та землевпорядкування Національного авіаційного уні-

верситету»; 

9. Київський фаховий коледж  прикладних наук; 

10. Оптико-механічний фаховий коледж Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка; 

11. ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

національного університету імені В.І.Вернадського». 

 

Голова ММО висловлює  подяку викладачам, що допомагали в органі-

зації та проведенні засідань та конкурсів: 

 

1. Круш О.Є. (ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних техноло-

гій та економіки Національного авіаційного університету»); 

2. Помазун О.М., Лозовику Ю. М. (Відокремлений структурний підроз-

діл «Фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ 

ім. В. Гетьмана»); 

3. Кіндрату П.В. (Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-

правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персона-

лом»); 

4. Чернявській О.В. (Відокремлений структурний підрозділ «Київський 

фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних техноло-

гій Державного університету інфраструктури та  технологій»); 

5. Карпенко Н.Д., Стародуб О.П. (Київський державний коледж туризму 

та готельного господарства); 

6. Жидкій О.В. (Київський  коледж  зв’язку); 

7. Ткаченко І.П. (Київський фаховий коледж  прикладних наук); 



8. Глушко Л.М. (ВСП «Київський фаховий коледж міського господарст-

ва Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського»); 

9. Апенько Н.В., Нечипорук О.П. (Відокремлений структурний підроз-

діл «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядку-

вання Національного авіаційного університету»); 

10. Пугачову О.П. (Оптико-механічний фаховий коледж Київського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка). 

 

 

    ММО  завідуючих відділеннями  (голова  -  Бєлінська Г.П.)      
 

        ММО завідуючих відділень  в 2020/21 навчальному році працювало згідно 

плану, розглянутому на засіданні 19.02.2020 та затвердженому Головою Ради 

директорів, спрямованому на підвищення якості підготовки фахових молодших 

бакалаврів у закладах фахової передвищої освіти . 

 

Протягом звітнього періоду  відбулись  три засідання: 

-  21.10.2020  - біля Арки Дружби народів; 

- 17.03.2021  в ВСП «Київський фаховий коледж ресторанного господарст-

ва НУХТ»; 

- 19.05.2021  в Національному ботанічному саду ім. Миколи Гришка. 

 

На засіданнях ММО зав.відділень  розглядались питання щодо особливос-

тей організації навчального процесу в 2020/2021 навчальному році,  шляхів 

підвищення якості навчання  здобувачів освіти, особливостей проведення дер-

жавної підсумкової атестації на 2-му курсі,  впровадженні онлайн платформ 

навчання, проводився обмін досвідом з питань  роботи завідувачів відділень . 

  

В засіданнях взяли участь представники 12-и навчальних закладів.  

За результатами роботи ММО в 2020/21 навчальному році Голова ММО  

оголошує подяку наступним  завідувачам відділень:    

 

1. Кліментьєвій Світлані Василівні – ВСП «Київський фаховий коледж 

комп’ютерних технологій та економіки НАУ» 

2. Ляховій Вікторії Петрівні – ВСП «Київський індустріальний фаховий 

коледж КНУБіА» 

3. Фещенко Олені Юріївні – ВСП «Київський транспортно-економічний 

фаховий коледж НТУ». 

 

 

   ММО  методистів   (голова  -  Везєлєва Т.І.)      
 

Дистанційне навчання в умовах ізоляції стало викликом як для освітян 

так і для студентів навчальних закладів. 



За звітний період 2020-2021 р. було проведено два очних та два онлайн 

засідання на платформі ZOOM міського методичного об’єднання методистів 

міста Києва. 

На засіданнях обговорювались питання: 

- організація дистанційного навчання педагогічного колективу та ви-

користання найефективніших технологій дистанційного навчання; 

- взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі 

учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного 

навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо); 

- вибір моделі дистанційного навчання для навчального закладу та 

цифрова компетентність учасників освітнього процесу; 

-  проведення онлайн-занять на відстані (наприклад, дистанційна 

платформа), наявність посилань на цифрові навчально-методичні 

ресурси та медіатека власних розробок. 

- організація та проведення підвищення кваліфікації викладачів коле-

джу онлайн, електронні освітні ресурси для надання та отримання 

якісної освіти. 

 

В умовах тривалого карантину методисти коледжів підтримували один 

одного за допомогою консультацій, обміну досвідом з окремих питань та 

святкових привітань,  використовуючи меседжер Viber та електронну пошту. 

Це створило позитивний настрій та підбадьорило учасників освітнього про-

цесу, сприяло підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, накопи-

ченню ними теоретичного і  практичного матеріалу для власних методичних 

розробок. 

 

В цьому навчальному році Голова ММО відзначає роботу кожного 

методиста коледжу, на яких  була покладена відповідальність за:  

- організацію дистанційного навчання в коледжі; 

- навчання викладачів в умовах карантинних обмежень та залучення 

інформаційних технологій; 

- організація підвищення кваліфікації викладачів та проведення ате-

стації в умовах карантину. 

 

Міське методичне об’єднання (ММО) методистів ЗФПО міста Києва 

виконали свій річний план роботи згідно запланованих засідань. 

 

 

   ММО викладачів зарубіжної   літератури 

 (голова ММО Плешкун В.І.) 

 
  

  Упродовж 2020-2021 навчального року було проведено  шість засідань 

ММО викладачів зарубіжної літератури : 



1. 11 листопада 2020 року у Ботанічному саду імені О.Фоміна. Обговорення 

проблеми навчального процесу в умовах пандемії та погодження  план ро-

боти ММО на 2020-2021 н. р., участь студентів ЗФПО у Всеукраїнських 

онлайн-олімпіадах. 

2. 23 грудня 2020 року на платформі ZOOM - засідання творчої групи ви-

кладачів щодо обговорення Положення студентського конкурсу  із зару-

біжної літератури.  

3. 17 лютого 2021року на платформі ZOOM -  засідання 

щодо методичних розробок, які пройшли апробації в інших навчальних за-

кладах: «Навчальний посібник для перевірки та контролю поточних і залиш-

кових знань студентів 1 курсу» викладача Київського електромеханічного 

фахового коледжу  Тамадаєвої Марини Валеріївни. 

4. 17 березня 2021року на платформі ZOOM -  засідання, на якому підвели 

підсумки учасників Всеукраїнської олімпіади «На Урок» із зарубіжної 

літератури. Участь брали студенти п’яти навчальних закладів у кількості 

120 осіб, з яких 50 переможців отримали Сертифікати: 

1. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж  

   мистецтв та дизайну Київського національного університету  

   технологій та дизайну»: І ступеня - 22 студента, ІІ ступеня – 7  

   студентів, ІІІ ступеня – 4 студента (викладачі  Колодій А.М., 

    Плешкун В.І.) 

   2. Відокремлений структурний підрозділ «Київський торговельно- 

     економічний фаховий коледж Київського національного  

     торговельно-економічного університету»: І ступеня – 2 студента, 

     ІІ ступеня – 3 студента, ІІІ ступеня – 2 студента (викладач  

     Кирилюк С.А.) 

     3. Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно- 

      економічний фаховий коледж Національного транспортного  

      університету»: І ступеня – 2 студента, ІІ ступеня – 1 студент,  

      ІІІ ступеня – 1 студент (викладач Дикун М.В.) 

4. Київський електромеханічний фаховий коледж: ІІ ступеня – 3 студе-

нта (викладач Тамадаєва М.В.) 

       

         28 квітня 2021 року відбувся онлайн-марафон міського студентського 

конкурсу «Ювілейні дати»  переможців відбіркових турів ЗФПО м. Києва із 

зарубіжної літератури. 

Результати конкурсу висвітлені на сайті Ради директорів. 

          09 червня 2021 року   у Ботанічному саду імені О.Фоміна відбулося 

підсумкове засідання. 

        Голова ММО оголошує  подяку за плідну співпрацю, активну участь у 

роботі  

ММО викладачам: 

-Сірій Лілії Борисівні та Шевченко Аллі Анатоліївні ( Київський фаховий 

коледж архітектури, будівництва та управління); 

-Драпей Марії Миколаївні ( Київський міський медичний фаховий коледж); 



-Плешкун Віті Іванівні ( ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну 

КНУТД»); 

-Кікто Світлані Михайлівні та Ляховій Вікторії Петрівні 

 (ВСП Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА); 

-Ялдак Ірині Миколаївні ( ВСП «Фаховий коледж інформаційних техноло-

гій та землевпорядкування НАУ»); 

-Семен Ользі Ярославівні (ПВНЗ «Економіко-правовий технікум при МА-

УП»); 

-Дикун Марині Іванівні (ВСП «Київський транспортно-економічний  фахо-

вий коледж Національного транспортного університету»); 

-Тамадаєвій Марині Валеріївні (Київський електромеханічний фаховий ко-

ледж).  
 

 

ММО викладачів хімії та біології ( голова – Манько Л.П.) 
     

        Головними напрямками роботи ММО  викладачів хімії та біології 

протягом 2020-2021 року було піднесення престижу біології та хімії як 

природничих наук, розвиток пізнавальних можливостей, формування 

відповідального ставлення до природи, виховання зацікавленості хімією та 

біологією, ознайомлення з досягненнями національної та світової науки в 

області хімії та біології, застосування одержаних знань в своїй професії та в 

повсякденному житті та визначення якісного рівня знань і творчих 

здібностей студентів закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва. 

       В 2020-2021 році ММО викладачів хімії та біології працювало над вирі-

шенням таких навчально-методичних проблем: 

1. навчально-методичне забезпечення за новими навчальними програма-

ми предметів «Біологія» та «Хімія»;  

2. активізація творчої роботи викладачів технікумів, коледжів, сприяння 

щодо педагогічного пошуку та удосконалення фахової майстерності 

викладача,  

3. впровадження сучасних передових технологій організації та проведен-

ня навчально-виховної роботи серед студентів,  

4. обмін досвідом серед викладачів, розповсюдження нових форм, мето-

дів, систем передового досвіду педагогічної діяльності викладачів. 

 

За звітний період ММО була проведена така робота: 

1. Складено і затверджено перспективний план роботи методичного 

об’єднання викладачів хімії та біології на засіданні ММО, яке відбулося 

на базі  Київського фахового  коледжу електронних приладів, де члени 

ММО ознайомились з передовим досвідом роботи колективу під час дис-

танційного і змішаного навчання. 

2. Організована і проведена студентська науково-практична конференція 



«Сучасні синтетичні матеріали та їх вплив на навколишній світ». Конфе-

ренція  відбулася на базі  Київського фахового коледжу електронних 

приладів (дистанційно) (онлайн на платформі Zoom). 

3. Проведено конкурс методичних розробок з хімії та біології серед 

викладачів закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва на базі  

Київського фахового  коледжу електронних приладів.  

4. Проведено конкурс відеороликів «ХІМІЯ І БІОЛОГІЯ В МОЄМУ ЖИТ-

ТІ» для студентів закладів фахової передвищої освіти м. Києва (дистан-

ційно)  

       (онлайн на платформі  Google Meet та месенджера Тelegram) 

 

          Методична робота ММО викладачів хімії та біології була спрямована 

на  підвищення наукового рівня викладачів, ознайомлення з досягненнями 

методик викладання, вивчення і впровадження в освітню практику передово-

го педагогічного досвіду, збагачення новими, прогресивними й досконалими 

методами і засобами навчання природничих дисциплін.   

 

           30.11.2020 року на базі Київського коледжу електронних приладів (ди-

станційно)  відбулася студентська науково-практична конференція на тему: 

«Сучасні синтетичні матеріали та їх вплив на навколишній світ» серед студе-

нтів ЗФПО м. Києва та 17.05.2021 року на базі Київського фахового коледжу 

електронних приладів (дистанційно) відбувся конкурс відеороликів: «Хімія і 

біологія в моєму житті» для студентів ЗФПО м. Києва. Голова  ММО відзна-

чає  викладачів закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва, які підготува-

ли студентів-переможців до участі науково-практичної конференції та  кон-

курсу відеороликів і брали  активну участь у роботі  ММО:  

1. Кондратьєву Т. С. (Київський міський медичний фаховий коледж) 

2. Панькевич А. В. (Київський електромеханічний фаховий коледж)  

3. Терещенко Н.Ю. (Фаховий коледж " Універсум " Київського універси-

тету імені Бориса Грінченка)  

4. Вовк А. В. (Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури) 

5. Гальченко Н. Є. (Київський фаховий медичний коледж ім.. П.І.Гаврося) 

6. Булавіну Н. Б. (Вищий навчальний заклад «Перший Київський медич-

ний коледж»)  

7. Піддубну Н. С., Йосипчук Н.Л. (Відокремлений структурний підрозділ 

«Київський фаховий коледж ресторанного господарства» Національного 

університету харчових технологій), 

8. Куимову Є.П. (Відокремлений структурний підрозділ "Київський транс-

портно-економічний фаховий коледж Національного транспортного уні-

верситету")  

9. Портну М. Г. (Відокремлений структурний підрозділ «Київський коледж 

комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного уніве-

рситету»),  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8ms6V8vHuAhXrxIsKHTCIB98QFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fapps.google.com%2Fintl%2Fru%2Fmeet%2F&usg=AOvVaw3jNboXOQDpPYlYjXLbDkeM


10. Ільчук Л. М. (Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана»)  

11. Титарчук С. М., Криворот С. Д. (Вищий навчальний заклад «Київський 

медичний коледж №3»).  

12. Алєксахіну О. Г. (Відокремлений структурний підрозділ "Київський фа-

ховий коледж міського господарства Таврійського Національного уніве-

рситету ім. В.І.Вернадського")  

13. Ковальчук Н. В. (Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий ко-

ледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного 

авіаційного університету»).  

14. Фесюк Т. Є. (Київський фаховий коледж електронних приладів). 

 

          3.02.2021 року проведено конкурс методичних розробок виклада-

чів хімії та біології, який показав високий рівень професійної майстерності 

викладачів:  

1. Манько Л. П. (Київський фаховий коледж електронних приладів), 

2. Вовк А. В. (Київський коледж транспортної інфраструктури).  

3. Ільчук Л. М. (Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київського національного еко-

номічного університету імені Вадима Гетьмана»)  

4. Панькевич А. В. (ЗФПО «Київський електромеханічний фаховий ко-

ледж»).  

    Враховуючи особливі навчально-методичні досягнення, активну участь в 

роботі ММО, високий професіоналізм, відданість професії, участь у загаль-

номіських заходах (членство в журі студентських конкурсів, конкурсу мето-

дичних розробок з хімії та біології), голова ММО відзначає  викладачів:  

1. Піддубну Н.С. – старшого викладача, викладача вищої категорії Відок-

ремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж ресто-

ранного господарства» Національного університету харчових техноло-

гій), 

2. Безверху Я. Ю.– викладача Відокремленого структурного підрозділу 

"Київський торговельно-економічний фаховий коледж Київського націо-

нального торговельно-економічного університету;  

3. Бугаєнко О.І. – викладача-методиста Київського коледжу зв’язку;  

4. Кондратьєву Т. С.  – викладача Київського міського медичного фахово-

го коледжу; 

5. Данілову О. О. – викладача Вищого навчального закладу «Перший Київ-

ський медичний коледж».  

 



      Голова ММО відзначає роботу викладачів таких навчальних 

закладів, які у 2020-2021 н.р. брали  найбільш активну участь у роботі 

об’єднання: 

 Відокремленого структурного підрозділу «Київський коледж 

комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного уні-

верситету»; 

 Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж 

ресторанного господарства» Національного університету харчових тех-

нологій; 

 Київського фахового коледжу електронних приладів;  

 Київського коледжу зв’язку; 

 Київського фахового медичного коледж ім.. П.І.Гаврося;                                                                                 

 Київського міського медичного фахового коледжу; 

 Вищого навчального закладу «Перший Київський медичний коледж». 

      

       Міське методичне об’єднання викладачів хімії та біології закладів 

фахової  передвищої  освіти міста Києва виконали свій річний план роботи 

згідно запланованих засідань. 

    

       Голова Міського методичного об’єднання викладачів хімії та біології ви-

словлює подяку Голові ради директорів Похреснику Анатолію Костянти-

новичу за високий рівень організації та проведення міських методичних 

об’єднань та заходів для викладачів і студентів закладів фахової  передвищої  

освіти м. Києва. 

      
        Велику подяку голова ММО висловлює методисту Ради директорів Га-

лицькій Ларисі Борисівні за методичну допомогу в організації заходів для 

студентів закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва. 
 

 

 ММО викладачів економічних та обліково – аналітичних дис-

циплін (голова  -  Андрійченко Н.К.)   
 

Методичне об’єднання викладачів працювало згідно затвердженого 

плану роботи.  

ММО є своєрідним центром підвищення кваліфікації викладачів, де 

постійно вивчається досвід роботи кращих, обговорюються методрозробки, 

навчальні програми, навчальні посібники,  рецензуються дані роботи, прохо-

дять цікаві дискусії щодо покращення форм і методів викладання еко-

номічних та обліково-аналітичних дисциплін, проходять зустрічі з провідни-

ми спеціалістами-практиками з виробництва, проводяться виховні заходи.  

У процесі методичної роботи ММО викладачів економіко - аналітично-

го циклу закладів фахової   передвищої   освіти здійснювалися підвищення на-

укового рівня викладачів, ознайомлення з досягненнями методик викладання, 



вивчення і впровадження діджиталізації в освітній процес, збагачення нови-

ми, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдоскона-

лення навичок самоосвітньої роботи викладача, надання йому кваліфікованої 

допомоги з теорії та практичної діяльності економічного напрямку.  

 

 

За звітний період ММО була проведена така робота: 

Складено і затверджено перспективний план роботи методичного 

об’єднання викладачів ММО на 2020/2021 н.р.  

Викладачі ММО брали  участь у онлайн конференціях, семінарах, 

вебінарах, професійною інформацією та досвідом обмінювались в ство-

реній групі головою ММО Андрійченко Н.К. в Viber. 

 Проведено Міський конкурс на кращу методичну розробку викла-

дачів економіко-аналітичного циклу. Учасники конкурсу надсилали свої 

методичні розробки кожному члену журі на електронну адресу для попе-

реднього аналізу. 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 відеоконференцій 

Zoom. Результати конкурсу висвітлено в наказі   Ради   директорів м. Києва 

на сайті spylka.com.ua 

Міським методичним об’єднанням викладачів економіко - аналітичного 

циклу закладів фахової передвищої освіти м. Києва 21 квітня 2021 року на 

базі Київського фахового  коледжу транспортної інфраструктури за допомо-

гою додатку Google met   та Classroom було організовано і проведено онлайн 

конкурс "Кращий бухгалтер - 2021" серед студентів закладів фахової пере-

двищої освіти м. Києва. Результати конкурсу висвітлено в наказі   Ради ди-

ректорів м. Києва на сайті spylka.com.ua 

 Впродовж 2020-2021 навчального року було проведено  чотири засі-

дання ММО викладачів економіко - аналітичного циклу закладів фахової  пе-

редвищої  освіти м. Києва. Всі засідання методичного об’єднання проходили 

в атмосфері  взаєморозуміння, спілкування викладачів на високому профе-

сійному рівні. 

 

 Перше засідання ММО було організовано ВСП «Київський коледж 

комп'ютерних технологій та економіки НАУ», де члени ММО ознайоми-

лись з передовим досвідом роботи колективу, методикою проведення нестан-

дартних інтерактивних дистанційних занять, а також із застосуванням актив-

них форм і методів контролю занять. 

На засіданні ММО було Затверджено Положення про міський студент-

ський конкурс  «Кращий бухгалтер - 2021», який розробила робоча група у 

складі: 

1.  Андрійченко Ніна Кирилівна - голова ММО викладачів економіко - 

аналітичного циклу закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва; 

2. Пономаренко Марина Михайлівна - викладач Київського коледжу 

транспортної інфраструктури; 



3. Юрченко Олена Сергіївна – викладач Київського фахового коледжу 

прикладних наук; 

4. Крижанівська Марина Володимирівна – викладач ВСП Фаховий еко-

номічний коледж КНЕУ імені В. Гетьмана. 

   

  16.12.2020 року на базі Київського механіко-технологічного фахового 

коледжу було проведено онлайн засідання ММО викладачів обліково-

аналітичного циклу м. Києва на тему «Дистанційне навчання в умовах пан-

демії його плюси та мінуси».  

На засіданні  виступили з навчальними презентаціями на тему: 

- «Застосування платформи Google Classroom у закладах освіти при ди-

станційному навчанні». Малинка Т.В., спеціаліст вищої категорії, старший 

викладач, голова циклової комісії економічних дисциплін, викладач економі-

чних дисциплін, Київський механіко-технологічний фаховий коледж; 

- «ZOOM в освітньому процесі», Чівіленко Л.А., спеціаліст вищої кате-

горії, викладач економічних дисциплін, Київський механіко-технологічний 

фаховий  коледж; 

- «Формування електронної відомості викладач-заввідділення-батьки», 

Богданов І.М., спеціаліст, Київський механіко-технологічний фаховий ко-

ледж. 

З доповідям виступили 

- «Педагогічний контроль в системі дистанційного навчання» Гайдук 

С.Ю., спеціаліст І категорії, викладач економічних дисциплін,  Київський ме-

ханіко-технологічний фаховий коледж; 

- «Дистанційні засоби навчання, які використовує циклова комісія зага-

льноекономічних дисциплін». Казимир Я.В., спеціаліст І категорії, Київський 

професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка.  

 

 24.02.2021  засідання ММО на платформі Zoom проведено на базі 

Київського фахового коледжу прикладних наук. Із презентацією на тему 

"Ефективна співпраця Київського фахового коледжу прикладних наук із 

стейкхолдерами: впровадження нових освітніх програм та залучення робото-

давців до викладання" виступила Сахно Оксана Вікторівна, голова циклової 

комісії бізнесу та управління Київського фахового коледжу прикладних наук. 

 

  

 19.05.2021 засідання ММО організовано викладачами Відокремленого 

структурного підрозділу "Київський індустріальний фаховий коледж Київсь-

кого національного університету будівництва та архітектури".  Місце прове-

дення: Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення. 

Викладачі підвели підсумки роботи на різних дистанційних платфор-

мах, обмінялись думками щодо вирішення актуальних проблем, що були 

озвучені в ході роботи засідання методичного об’єднання.  

Голова ММО відзначає  активних учасників  міського методичного 

об’єднання:  



Добровольську Ларису Веніамінівну – зав. відділення ВСП "Київсь-

кий індустріальний фаховий коледж Київського національного університету 

будівництва та архітектури"; 

Швидун Юлію Володимирівну - голову ВЦК ВСП "Київський інду-

стріальний фаховий коледж Київського національного університету будів-

ництва та архітектури"; 

Ярмульську Юлію  Миколаївну - викладача ВСП "Київський інду-

стріальний фаховий коледж Київського національного університету будів-

ництва та архітектури"; 

Гумен Антоніну Володимирівну - викладача ЗФПО «Київський енер-

гетичний фаховий коледж»; 

Шелудько Світлану Михайлівну - викладача ВСП "Київський фахо-

вий коледж ресторанного господарства НУХТ»; 

Гальмакову Наталію Борисівну - голову випускової комісії ВСП 

"Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ", 

Харченко Інну Георгіївну – викладача обліково-аналітичних дисци-

плін ВСП "Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та еко-

номіки НАУ"; 

Малинку Тетяну Віталіївну - голову циклової комісії Київського ме-

ханіко-технологічного коледжу; 

Пономаренко Марину Михайлівну - голову циклової комісії Київсь-

кого фахового коледжу транспортної інфраструктури; 

Цехановську Олену Павлівну - викладача економічних дисциплін 

Київського фахового коледжу транспортної інфраструктури; 

Ямкову Тетяну Андріївну, Білан Олену Леонідівну - викладачів еко-

номічних дисциплін ВСП "Київський фаховий коледж інформаційних техно-

логій та землевпорядкування НАУ"; 

 Муху Ольгу Василівну -  голову циклової комісії економічних дисци-

плін ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національ-

ного транспортного університету; 

Котирло Оксану Олександрівну – голову циклової комісії еко-

номічних дисциплін Київського професійно-педагогічного коледжу ім. А. 

Макаренка; 

 Казимир Яну Валеріївну - викладача Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; 

 Сахно Оксану Вікторівну - голову циклової комісії бізнесу та управ-

ління Київського фахового коледжу прикладних наук; 

Юрченко Олену Сергіївну - викладача Київського фахового коледжу 

прикладних наук; 

Тимошенко Ірину Вікторівну, Цирюк Вікторію Володимирівну  – 

викладачів обліково-аналітичних та економічних дисциплін  Київського 

фахового коледжу будівництва, архітектури та управління; 

Гаврутенко Лесю Анатоліївну – голову циклової комісії економічних 

дисциплін ВСП "Фахового коледжу інженерії та управління Національного 

авіаційного університету"; 



Головненко Марію Миколаївну - голову циклової комісії Київського 

фахового коледжу електронних приладів; 

Крижанівську Марину Володимирівну – голову циклової комісії 

ВСП «Фаховий економічний коледж ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». 

 

 

 

ММО викладачів іноземних мов  (голова  -  Альохіна Р.І.).  
 
      Методичне об’єднання викладачів почало працювати згідно затверджено-

го плану роботи, але у зв’язку з введенням карантину та впровадженням дис-

танційного навчання план було скореговано.   

     Міським методичним об’єднанням викладачів іноземних мов м. Києва  

протягом 2020-2021 навчального року було проведено чотири засідання, під 

час  яких було проведено 3 конкурси та інтернет-конференцію викладачів.  

 

 

      Проведені заходи: 

 науково-практична інтернет-конференція «Обмін педагогічним досві-

дом»;  

 конкурс власних віршів (студентська поезія іноземною мовою); 

 конкурс «Педагогічні досягнення» на кращу методичну розробку з ди-

сциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спряму-

ванням» серед викладачів закладів фахової  передвищої  освіти м. Киє-

ва; 

 конкурс «Педагогічна знахідка» на кращу методичну розробку з дис-

циплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуван-

ням» серед викладачів закладів фахової передвищої освіти м. Києва. 

 

Викладачі ММО іноземних мов взяли участь у Всеукраїнських та 

міжнародних конференціях: 

- Альохіна Руслана Ігорівна, викладач вищої категорії "ВСП Київський ін-

дустріальний фаховий коледж КНУБА", взяла участь у Міжнародній науко-

во-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації»; тези на тему: «Комунікативні підходи 

до вивчення іноземної мови в закладах фахової передвищої освіти» були 

опубліковані у збірнику наукових праць Вип. 63 від 30 вересня 2020 року; 

- Кононенко Юлія Миколаївна, викладач Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка, взяла участь у 

Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Обдаровані діти – 

скарб нації», тези на тему: «Психолого-педагогічний супровід на заняттях 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» були опубліковані в 

збірнику матеріалів конференції, від 8-11 грудня 2020 року, м. Київ; 



- Кононенко Юлія Миколаївна, викладач Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка, взяла участь у ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучас-

ної освіти: реалії та перспективи», тези на тему: «Використання інтернет 

платформ для викладання іноземної  мови під час дистанційного навчання» 

були опубліковані в збірнику матеріалів конференції Том 1, від 13-14 травня 

2021 року, м. Маріуполь;  

- Левандовська Людмила Борисівна, викладач Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка, взяла участь у І 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні рішення 

в сучасній науці, освіті та практиці», тези на тему: «Інноваційні тенденції у 

викладанні іноземної мови» були опубліковані в збірнику матеріалів конфе-

ренції, від 17-18 листопада 2020 року, м. Київ; 

- Козленко Юлія Миколаївна, викладач Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка, взяла участь у 

ХХХIII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференціі «Проблеми 

та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», тези на 

тему: «Інтерактивні методи навчання як потужний засіб підвищення ефек-

тивності вивчення англійської мови» були опубліковані в збірнику матеріалів 

конференції, від 31 січня 2021 року, м. Переяслав-Хмельницький; 

- Хайнус Наталія Володимирівна, викладач Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка, взяла участь у 

ХХХIII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференціі «Проблеми 

та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», тези на 

тему: «Формування головних компетентностей під час вивчення іноземної 

мови» були опубліковані в збірнику матеріалів конференції, від 31 січня 2021 

року. м. Переяслав-Хмельницький; 

- Слинько Ірина Іванівна - викладач ВСП «Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету», 

взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістичні 

та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спря-

мування», тези на тему : «Особливості викладання англійської мови за про-

фесійним спрямуванням у фахових закладах в умовах дистанційного навчан-

ня» були опубліковані у збірнику «Міжнародна науково - практична конфе-

ренція» вип.3 від 31.03.21; 

- Слинько Ірина Іванівна - викладач «ВСП Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету», 

взяла участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Проблеми терміно-

логії: сучасний стан» в рамках lV Міжнародного симпозіуму «Соціакультур-

ний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікації» від 23 квітня 

2021 року. Виступ на тему : «Труднощі перекладу англомовних термінів ло-

гістів»; 

- Миголь Валентина Миколаївна - викладач ВСП «Фаховий коледж інфор-

маційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного уні-

верситету», взяла участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Проблеми 



термінології: сучасний стан» в рамках lV Міжнародного симпозіуму «Соці-

акультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація» від 

23 квітня 2021 року.Виступ на тему : «Методологія проведення практичних 

занять з іноземної мови для майбутніх фінанстсів»; 

- Миголь Валентина Миколаївна  - викладач ВСП «Фаховий коледж інфо-

рмаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного 

університету», взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професій-

ного спрямування», тези на тему : «Самостійна робота студентів під час ви-

вчення іноземної мови» були опубліковані у збірнику «Міжнародна науково - 

практична конференція» вип.3 від 31.03.21; 

- Жарко Оксана Олексіївна, викладач Київського державного коледжу ту-

ризму та готельного господарства, взяла участь у Всеукраїнський науково-

практичній конференціЇ «Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у 

контексті формування життєвих перспектив особистості», тези на тему: «Ко-

мунікативна складова вивчення іноземної мови в немовних закладах вищої 

освіти» були опубліковані в збірнику матеріалів конференції Частина ІІ, від 

24 листопада 2020 року м.Київ, м Кременчук; 

- Мацкевич Наталія Миколаївна, викладач ВСП «Київський фаховий ко-

ледж ресторанного господарства НУХТ», взяла участь у третій Міжнародній 

науково-практичній конференції «Лінгвістичні та методологічні аспекти 

викладання іноземних мов професійного спрямування», тези на тему: «Особ-

ливості навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів з 

порушеннями слуху» були опубліковані в збірнику матеріалів конференції 31 

березня 2021 року, м Київ; 

- Білоброва Юлія Олегівна, викладач Київського державного коледжу ту-

ризму та готельного господарства, взяла участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у 

контексті формування життєвих перспектив особистості», тези на тему: 

«Міжпредметна спрямованість як засіб навчання іноземної мови» були 

опубліковані в збірнику матеріалів конференції Частина ІІ, від 24 листопада 

2020 року, м.Київ, м. Кременчук; 

- Литвиненко Надія Андріївна, викладач Київського державного коледжу 

туризму та готельного господарства, взяла участь у Всеукраїнський науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у 

контексті формування життєвих перспекив особистості», тези на тему: «Ін-

новаційні технології та методи на заняттях з іноземних мов» були опубліко-

вані в збірнику матеріалів конференції Частина ІІ, від 24 листопада 2020 ро-

ку, м.Київ, м. Кременчук. 

- Якайтіс Інга Бронюсівна, викладач - методист ВСП «Київський транс-

портно - економічний фаховий коледж Національного транспортного універ-

ситету», брала участь у I Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті і практиці». Тези 

на тему: «Іноваційні детермінанти розвитку вищої освіти в Україні», Ма-



теріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (наукове 

видання), 17-18 листопада 2020 р.: у 2 ч. Київ: НТУ, 2020. Ч.2. 288 с. 

- Овод Валентина Мусіївна, викладач Київського електромеханічного фахо-

вого коледжу, брала участь у міжнародній науково-технічній конференції  

UNITECH 2020, м. Габрово (Болгарія). Назва статті «Analysis of impact of the 

fourth industrial revolution in the sphere of economy and education of Ukraine»,  

volume 2,p.234-238. 
 

       За результатами роботи Голова ММО відзначає наступних викладачів: 

1. Альохіна Руслана Ігорівна – ВСП «Київський індустріальний фаховий 

коледж КНУБА»; 

2. Петренко Оксана Павлівна – ВСП «Київський індустріальний фаховий 

коледж КНУБА»; 

3. Миголь  Валентина Миколаївна - ВСП «Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування  НАУ»; 

4. Ленська Тетяна Михайлівна – ВСП «Київський фаховий коледж морського і 

річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфра-

структури та  технологій»; 

5. Кононенко Юлія Миколаївна – Київський професійно-педагогічний фаховий 

коледж імені Антона Макаренка; 

6. Крещанова Світлана Леонідівна – ВСП «Київський фаховий коледж 

комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університе-

ту»; 

7. Ільїна Світлана Вікторівна - Київський фаховий коледж архітектури, будів-

ництва та управління; 

8. Литвиненко Н.А. - Київський державний коледж туризму та готельного 

господарства. 

 

     

ММО  викладачів української філології 

   (голова – Ковалевська Л.Б.).  
          
 

     Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») та 

концепція мовної освіти передбачають формування особистості, яка володіє 

даром слова – усного і писемного, умінням вільно, комунікативно виправда-

но користуватися засобами мовлення під час сприйняття, створення вислов-

лювань у різних сферах, формах, стилях і жанрах мовлення, тобто забезпе-

чення її всебічної мовленнєвої компетенції. 

     Діяльність міського методичного об’єднання викладачів української мови 

та літератури ЗФПО  м. Києва у 2020 - 2021 н.р. була спрямована на реаліза-

цію державної політики в системі освіти, на виконання державних програм 

викладання предметів, створення належних сучасних умов для навчання і ви-



ховання студентів в умовах карантину, підвищення професійної майстерності 

педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потен-

ціалу учасників навчально-виховного процесу. Міське методичне об’єднання 

працювало над проблемою «Формування ключових компетентностей на за-

няттях української мови та  літератури як основа соціалізації особистості» - і 

ця тема є одним із складових чинників підготовки молодого покоління до 

життя шляхом залучення до вивчення рідної мови, її барв, використанні мови 

у повсякденному мовленні. ММО приділяло велику увагу вивченню і впро-

вадженню передового досвіду, підвищенню педмайстерності викладачів, рос-

ту кваліфікації філологів, що атестуються, виявлення найбільш ефективних 

форм і методів роботи з підготовки студентів до ЗНО, дистанційного навчан-

ня,проведення конкурсів. 

            Міське методичне об’єднання охоплює 41 навчальний заклад м. Киє-

ва. 

           За період навчального року  ММО були  проведені  такі заходи: 

- Чотири  засідання ММО дистанційно на платформі  Zoom, на яких обго-

ворювались найбільш ефективні форми і методи роботи з підготовки 

студентів до ЗНО;  творчий підхід  до реалізації змістового матеріалу на 

заняттях української мови та літератури в умовах  дистанційного нав-

чання;  вирішення науково-педагогічних та методичних проблем; впро-

вадження нових інформаційних та інноваційних технологій;  визначення 

шляхів підвищення якості навчання; обмін досвідом роботи та ін. 

- Конкурс методичних розробок. 

 

Члени ММО  брали активну участь : 

 у Всеукраїнській науково-практичній конференції "СУЧАСНІ СТРА-

ТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ" 

м.Чернігів; 

 у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка, психологія (інтегрування медіаосвіт-

ніх  технологій у процесі вивчення української літератури)»  м. Суми; 

 у Всеукраїнській онлайн-нараді «Проблеми оптимізації процесу компе-

тентнісно зорієнтованого навчання за умов упровадження інноваційних 

методик його реалізації в закладах фахової освіти» м. Чернівці; 

 у Міжрегіональній науково-практичній конференції «Сучасний погляд 

на вивчення актуальних питань філологічних наук» м.Полтава; 

 у Всеукраїнській науковій онлайн- конференції "Педагогічна май-

стерність як чинник професійного розвитку особистості вчителя»; 

 у міському огляді-конкурсі на кращий методичний матеріал з української 

мови і літератури, української мови (за професійним спрямуванням), пе-

реможцем якого стала Кабаненко А.М. - викладач-методист української 

філології ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ» (навчальний посібник для проведення практичних ро-

біт з української мови(за професійним спрямуванням); 



 у  ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студент-

ської молоді імені Тараса Шевченка; 

 у міському конкурсі поезій до 150 річниці від дня народження Лесі Украї-

нки та поезії В.Стуса тощо. 

           

 За наслідками роботи Голова  ММО  пропонує відзначити  таких викладачів: 

1. ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та 

економіки Національного авіаційного університету»: 

Кабаненко Аллу Миколаївну, 

Гусак Ірину Віталіївну,  

Смарчевську Людмилу Василівну, 

Коляду Віталіну Анатоліївну,  

Омельченко Вікторію Володимирівну. 

       2. Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона 

Макаренка: 

Броннікову Валентину Борисівну,  

Лозову Марію Степанівну . 

 

      3. Київський механіко-технологічний фаховий коледж: 

 Даньшову Валентину Анатоліївну.  

 

      4. Відокремлений структурний підрозділ «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-

економічного університету»: 

Гирич Вікторію Валентинівну, 

Сірош Валентину Володимирівну, 

Кирилюк Світлану Анатоліївну. 

      5.Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний 

фаховий коледж КНУБА: 

Круглик Наталію Анатоліївну, 

Сєдову Альону Миколаївну. 

      6.Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж Національного транспортного університе-

ту»: 

Трошину Світлану Вадимівну. 

 

ММО викладачів географії, екології та туризму 

 (голова – Полинцев М.Є.). 
 

Методичне об’єднання працює з метою удосконалення роботи, вивчення 

та розповсюдження передового досвіду викладачів географії, туризму та еко-

логії, спрямованої на підвищення якості підготовки спеціалістів, виявлення 

обдарованої молоді, розвитку її творчих здібностей та інтелекту, популяриза-

ції знань з природничих та туристичних дисциплін. 



1. У 2020-2021 н.р. було проведено 4 засідання методичного об’єднання 

на базі: 

  Економіко-правового технікуму при МАУП  

 Київського фахового коледжу прикладних наук 

 Відокремленого структурного підрозділу «Київський торгово-

економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-

економічного університету». 
 

Розглядали питання:  

 Обговорення та затвердження плану роботи ММО; 

 Обговорення та затвердження Положення конкурсу «Країни світу: феє-

рія цікавих фактів»; 

 Особливості дистанційної освіти; 

 Обговорення Положення конкурсу «МОЄ ГОЛОСІЄВО»; 

 Оновлення критеріїв Положення конкурсу «Краща методична розроб-

ка»; 

 Підбиття підсумків, обговорення результатів конкурсів. 

 

          У жовтні – листопаді 2020 року Міським методичним об’єднанням ви-

кладачів географії, екології та туристичних дисциплін ЗФПО  м. Києва був 

проведений конкурс на кращу методрозробоку. 

          З метою активізації творчих здібностей студентів закладів фахової пе-

редвищої освіти, поглибленого вивчення природничих, туристичних дисцип-

лін, розвитку науково-пошукової діяльності, виховання загальнолюдських і 

національних духовних цінностей, виховання толерантного ставлення до ку-

льтури різних народів світу, 12 травня 2021 року на базi відокремленого 

структурного підрозділу «Торговельно-економічний фаховий коледж 

КНТЕУ», було проведено конкурс «Країни світу: феєрія цікавих фактів». 

     З метою популяризації історико-краєзнавчих, природних та інших матері-

альних об’єктів Голосіївського району серед жителів міста та України в інте-

рнет- просторі, пошуки нових пам'яток, створення інноваційних туристичних 

маршрутів, виявлення краєзнавчих та екологічних ініціатив, розвитку мисте-

цьких здібностей студентів було проведено конкурс «МОЄ ГОЛОСІЄВО», у 

якому брали участь 6 закладів фахової передвищої освіти м. Києва. 

Результати всіх конкурсів висвітлені  в наказах Ради директорів на офі-

ційному сайті. 

              За активну участь у роботі Міського методичного об’єднання викла-

дачів географії та екології, туризму  за 2020-2021 н.р., за діяльність, спрямо-

вану на підвищення якості підготовки спеціалістів, виховання студентської 

молоді, розвитку її творчих здібностей та інтелекту, підготовку студентів до 

міських конкурсів, творчу співпрацю в рамках обміну передовим педагогіч-

ним досвідом Голова ММО оголошує  подяку: 
 



Хоменко В. В. – викладачу ВСП «Київський фаховий коледж ком’ютерних 

технологій та економіки НАУ»; 

Примак І.М. – викладачу ВСП «Київський фаховий коледж транспортної ін-

фраструктури»; 

Полинцеву М. Є. – голові ММО, викладачу Економіко-правового технікуму 

при МАУП; 

Павлюк А.В. - викладачу Київського фахового  коледжу прикладних наук; 

Коберській Г.М.  - викладачу ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і 

технологій ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана»; 

Алєксахіній О.Г. - викладачу ВСП «Київського фаховий коледж міського 

господарства ТНУ ім. Вернадського». 

 

     ММО  викладачів математики (голова – Лещинський О.Л.)  
 

      Робота міського методичного об’єднання викладачів математики і мате-

матичних дисциплін ЗФПО в 2020 – 2021 навчальному році здійснювалась 

відповідно до затвердженого плану роботи. 

     Було проведено онлайн засідання  і одне на базі  Київського коледжу 

зв’язку, Розглядались наступні питання:      

- Завдання викладання математичних дисциплін в закладах фахової передви-

щої освіти (ЗФПО); 

- Аналіз вступних іспитів з математики в ЗФПО в 2020 р.; 

- Навчально-методичне забезпечення викладання математичних дисциплін 

ЗФПО, форми, зміст, дидактичні особливості; 

- Підвищення кваліфікацїї викладачів математики ЗФПО; 

- Програма підготовчих курсів з математики для вступних випробувань в 

ЗФПО; 

- Аналіз результатів ЗНО з математики в 2021  році; 

- Норми оцінок на вступних випробуваннях з математики в ЗФПО на базі ос-

новної школи. 

       Також налагоджено тісний зв'язок між викладачами математичних дис-

циплін м. Києва у вайбер-спільноті, де є можливість спілкуватися і консуль-

туватися. 

     Проведення ІІ етапу ХІ Всеукраїнської олімпіади з математики  серед сту-

дентів ЗФПО  м. Києва у зв´язку з карантином перенесено на наступний, 2022 

рік. 

      Слід відзначити участь членів ММО у роботі Науково- практичних кон-

ференцій, на яких вони представили свої роботи: 

 

          Лещинський О.Л. (ВСП «Фаховий коледж інженерії та управління 

НАУ») брав участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Математика в сучасному технічному університеті», організатор – Націо-

нальний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 



імені Ігоря Сікорського». Доповідь: «Методичні аспекти методів проблем-

ного навчання в процесі викладання математичних дисциплін». 

         Лещинський О.Л. (ВСП «Фаховий коледж інженерії та управління 

НАУ»), автор монографій- 2020: «Інноваційні технології: теорія, методо-

логія і практика  в сучасній науці», «Елементи професійно орієнтованої 

пропедевтичної системи математичної освіти молодших спеціалістів-

програмістів». 

        Галицька Л.Б. (Київський фаховий коледж електронних приладів) 
брала участь у  Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми  діяльності закладів освіти у контексті формуван-

ня життєвих перспектив особистості», організатор – ДНУ «Інститут моде-

рнізації змісту освіти» на базі Комунального закладу освіти Полтавської об-

ласної ради Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В. І. Литвинен-

ка.. Доповідь: «Управління самостійною роботою студентів як засіб під-

вищення ефективності підготовки до  зовнішнього незалежного оціню-

вання». 

      Галицька Л.Б. (Київський фаховий коледж електронних приладів) 

брала участь у Науково-практичному семінарі «Використання ІКТ в уп-

равлінні закладом освіти в умовах карантинних обмежень», організатор – 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доповідь: «Використання графіч-

ного планшета для демонстраційних занять з математики».  

 

        Члени ММО підвищували кваліфікацію під час проходження онлайн-

курсів, брали участь у оцінюванні робіт зовнішнього незалежного оцінюван-

ня. 

     

Голова ММО висловлює подяку всім  викладачам, що брали активну 

участь у роботі ММО.  

 

     ММО  викладачів фізики  (голова – Малішевська О.В.)  
 

         У 2020-2021 навчальному році ММО викладачів фізики тісно співпра-

цювало з кафедрою теорії та методики викладання фізики і астрономії Дер-

жавного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Викладачі взя-

ли участь у роботі науково-методичного семінару «Актуальні питання мето-

дики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі».  

Засідання 1. 21.10.2020. Концептуальні засади розроблення структури і зміс-

ту шкільної фізичної освіти на основі нового стандарту базової середньої 

школи. 



Засідання 2. 18.11.2020. Удосконалення методичної підготовки та педагогіч-

них практик  майбутніх учителів фізики. 

Засідання 3. 16.12.2020. Основні етапи становлення методики навчання фізи-

ки і астрономії в Україні. 

Засідання 4. 17.02.2021. Розв’язування задач в системі навчання фізики і аст-

рономії. 

Засідання 5. 17.30.2021. Впровадження у процес навчання фізики і астрономії 

нових астрономічних технологій. 

Засідання 6. 21.04.2021. Проектні технології у навчанні фізики: реалії, про-

блеми, завдання і перспективи. 

Засідання 7. 19.05.2021. Використання хмарно-орієнтованих технологій при 

підготовці вчителя фізики. 

Основні заходи, проведені ММО протягом 2020-2021 н.р.: 

Конкурс методичних розробок викладачів 

 Конкурс проводився у грудні 2020 – січні 2021 рр. 

 Метою конкурсу було: 

 активізація творчої роботи викладачів коледжів; 

 сприяння удосконаленню фахової майстерності та педагогічному по-

шуку; 

 заохочення викладачів до опанування сучасних інтерактивних техноло-

гій у навчанні та поза аудиторної діяльності; 

 обмін досвідом серед викладачів міста; 

 поширення нових форм, методів, систем передового педагогічного дос-

віду; 

 створення, апробація та поширення власних систем викладання, органі-

зації навчальної діяльності студентів. 

Результати конкурсу висвітлені в наказі на сайті Ради директорів. 

 

Творчий конкурс студентських презентацій 

 «Фізика навколо нас» 

 З метою розвитку мовленнєвих здібностей студентів, володіння науко-

вою термінологією, вміння виділяти головне та створювати мультимедійні 

презентації  23 березня 2021 року відбувся онлайн-конкурс творчих робіт 



студентів «Фізика навколо нас», в якому взяли участь студенти 3-х коледжів, 

а саме: 

1. ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ 

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; 

2. ВСП «Фаховий економічний коледж ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Геть-

мана»; 

3. ВСП «Київський фаховий  коледж комп’ютерних технологій та еко-

номіки НАУ». 

 

Призові місця розподілені наступним чином: 

І місце – студентам ВСП «Київський фаховий  коледж комп’ютерних 

технологій та економіки НАУ» Лозинському Олександру, Кузне-

цову Святославу, Приходченко Олександру, Лобанцову Олексію, 

Морозу Даніїлу, Логвиненку Єгору та Турову Кирилу; 

ІІ місце –студентам ВСП «Фаховий економічний коледж ДВНЗ КНЕУ 

ім. Вадима Гетьмана» Артеменко Вероніці, Возній Вікторії, Лаз-

нюк Анні, Папсуй Улляні; 

ІІІ місце – студенту ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і те-

хнологій ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» Бурику Миколі. 

 

Подяку було оголошено: 

 

Викладачам, які підготували переможців: 

 

І місце –  Михайловій Д.Г., викладачу  ВСП «Київський фаховий  ко-

ледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ»; 

ІІ місце – Черниш Н.О., викладачу ВСП «Фаховий економічний ко-

ледж ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»;  

ІІІ місце – ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і технологій 

ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». 

 

 

Члени журі: 

1. Малішевська О.В., викладач Київського механіко-технологічного 

коледжу, голова ММО викладачів фізики і астрономії;  

2. Головко М.В., к.п.н., с.н.с., доцент, заступник директора Інституту 

педагогіки НПН України (за згодою); 

3. Чумак М.Є., д.п.н., професор, завідувач кафедрою теорії та методи-

ки навчання фізики і астрономії НПУ ім. М.П. Драгоманова (за зго-

дою). 

 

 



 

Голова ММО викладачів фізики висловлює подяку  викладачам, 

які брали активну участь у роботі ММО: 

 Слободянюк Л.В., ЗФПО  «Київський коледж зв’язку», 

 П’яних І.М., ЗФПО «Київський коледж зв’язку», 

 Швед Т.М., Київський фаховий коледж прикладних наук, 

 Михайловій Д.Г., ВСП «Київський фаховий  коледж комп’ютерних 

технологій та економіки НАУ», 

 Черниш Н.О., ВСП «Фаховий економічний коледж ДВНЗ КНЕУ ім. 

Вадима Гетьмана», 

 Шиманській Т.В., ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і те-

хнологій ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». 

 

 

ММО викладачів інженерної та комп’ютерної графіки: 

 (голова – Боклаженко К.В.) 

 
      Робота Міського методичного об’єднання викладачів інженерної 

та комп’ютерної графіки спрямована на налагодження освітнього процесу 

в умовах дистанційної та змішаної форми навчання (щодо рекомендацій 

Державної служби якості освіти), на вивчення та поширення досвіду ви-

кладання в умовах карантину, впровадження в навчальний процес нових 

інформаційних та інноваційних технологій, ефективних форм і методів ро-

боти. 

Міське методичне об’єднання охоплює 14 навчальних закладів 

м.Києва. 

Протягом 2020-2021 навчального року ММО було проведено 3 засі-

дання:  

- 18.11.2020 року (Київський електромеханічний фаховий коледж), 

(директор Л.Л. Сподинська); 

- 17.03.2021 року Київський електромеханічний фаховий коледж  

(директор Л.Л. Сподинська); 

- 26.05.2021 року Київський електромеханічний фаховий коледж  

     (директор Л.Л. Сподинська). 

   На засіданнях ММО викладачів інженерної та комп’ютерної графіки роз-

глядались та обговорювались питання, а також заслухані доповіді: 

- Підведення підсумків методичної роботи ММО за 2019-2020 нав-

чальний рік; 

- Затвердження кандидатури на посаду голови ММО; 



- Розгляд та затвердження плану роботи на 2020-2021 навчальний 

рік   (доповідач Боклаженко К.В.); 

- Бесіда про формування цінісно-моральних орієнтирів студентів у 

процесі освітньої діяльності коледжу (доповідач Боклаженко 

К.В.); 

- Доповідь викладача Київського фахового коледжу електронних 

приладів  Гайової Н.М. на тему: «Вплив блогів на психологічне 

благополуччя особистості юнацького віку»; 

- Доповідь викладача Київського енергетичного фахового коледжу 

Аблесімової Л.А. на тему: «Викладач – студент: формування 

життєвої компетентності»; 

- Доповідь голови ММО Боклаженко К.В.  на тему: «Що таке тео-

рія поколінь й наскільки вона актуальна для сучасного світу?»; 

- Обговорення відкритого уроку викладача Київського електроме-

ханічного фахового коледжу Соловйової Т.В., що був проведе-

ний 25.11.2020 року в групі 219ЕТ-9, за темою: «Виконання схеми 

електричної принципової. Графічна робота №8»; 

- Доповідь Аблесімової Л.А. «Методика проведення занять з дис-

ципліни: «Основи інженерної та комп’ютерної графіки» під час 

дистанційного навчання з використанням платформи GOOGLE 

MEET», по темі: «Читання і деталювання складального креслен-

ня». 

                      Відбулися презентації методичних розробок з інженерної та 

комп’ютерної графіки викладачами ММО: 

- Аблесімова Л.А. – викладач Київського енергетичного фахового коледжу, 

презентувала Навчальний посібник «Методика проведення навчальних за-

нять з дисципліни «Основи інженерної та комп’ютерної графіки під час дис-

танційного навчання з використанням платформи GOOGLE MEET» по те-

мам курсу; 

- Гайова Н.М. – викладач Київського фахового коледжу електронних прила-

дів, презентувала методичний посібник з дисципліни «Інженерна та 

комп’ютерна графіка» на тему: «Побудова основних виглядів моделі засо-

бами пакету програм AUTOCAD». 

- Лейба А.Л. – викладач Київського електромеханічного фахового коледжу 

презентувала Методичні вказівки для виконання практичних робіт студен-

тами ІІ курсу денного відділення спеціальностей 123 «Комп’ютерна інжене-

рія» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

- Боклаженко К.В. та Соловйова Т.В. – викладачі Київського електромеханіч-

ного фахового коледжу презентували Методичний посібник на тему: «Пра-



вила виконання схем» для студентів денного та заочного відділення спеціа-

льностей: 123 «Комп’ютерна інженерія», 141 «Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка», 151«Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології», 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 273 «Заліз-

ничний транспорт».  

- Шевченко О.В. – викладач Київського фахового коледжу архітектури, 

будівництва та управління, презентувала Методичні вказівки до виконання 

графічної роботи Модулю 1, змістового модулю 1: «Графічне оформлення 

креслень», Теми 2: «Креслення технічних деталей. Побудова спряжень». 

26 травня 2021 року для підвищення інтересу вивчення інженерної 

та комп’ютерної графіки було проведено конкурс кращих творчих та 

графічних робіт серед студентів 2-го курсу закладів фахової передвищої 

освіти м.Києва. 

 

Призові місця розподілено наступним чином: 

 

 

В номінації: «Кращий кресляр» 
 

1-е міс-

це 

Петрик Ю.А. 

Київський фаховий коледж комп’ютерних техно-

логій та економіки НАУ. Практичні роботи  з ди-

сципліни: «Нарисна геометрія та інженерна гра-

фіка» виконані в системі компас з комп’ютерної 

графіки. Викладач Сороченко А.М. 

Галич А.А. 

Київський електромеханічний фаховий  коледж 

графічні роботи з дисципліни: «Інженерна графі-

ка». Викладач Соловйова Т.В. 

2-е міс-

це 

Неук О.О. Київський електромеханічний фаховий  коледж 

графічні роботи з дисципліни: «Інженерна графі-

ка». Викладач Соловйова Т.В. 

 

 

В номінації: «Кращий кореспондент» 

 

1-е міс-

це 

Клеменко О.А 

Київський фаховий коледж будівництва, архітек-

тури і управління. Реферат: «З чого будівля буду-

ється, так в ній і живеться». Викладач Кузьменко 

О.А. 

Степак І.Ю. 

Київський електромеханічний фаховий коледж. 

Реферат: «Лекальні криві їх побудова і застосу-

вання в обрисах технічних деталей». Викладач 

Боклаженко К.В. 

2-е міс- Ващенок Ю.В. Київський електромеханічний фаховий коледж. 



це Реферат: «Проекційне креслення». Викладач Бок-

лаженко К.В. 

3-е міс-

це 

Панасюк М.М. Київський електромеханічний фаховий коледж. 

Реферат: «Складальне креслення». Викладач Бок-

лаженко К.В. 

 

В номінації: «Умілі ручки» 

 

1-е міс-

це 

Ващанок Ю.В. 

Коробка В. 

Київський електромеханічний фаховий коледж. 

Стенд: «Перевір свої знання». Викладачі Бокла-

женко К.В., Соловйова Т.В. 

Піддубний Д. 

Київський електромеханічний фаховий ко-

ледж.Система входу в Windows за допомогою 

RFID-карти на ARDUINO NANO Викладач Лейба 

А.Л. 

2-е міс-

це 
Палаш О. 

Київський електромеханічний фаховий коледж. 

Пристрій вимірювання температури на базі AR-

DUINO NANO з передачею даних за технологією 

BLUETOOTH Викладач Лейба А.Л. 

 

 

Викладачі, що посіли призові місця в конкурсі на кращу  

методичну розробку з інженерної графіки  

 

1-е міс-

це 
Гусєв В.В. 

Київський фаховий коледж транспортної  інфра-

структури. 

Тестові завдання по темам курсу для студентів 

спеціальностей: «Транспортні технології», «Ва-

гонне господарство» 

2-е міс-

це 

Боклаженко 

К.В. 

 

Соловйова Т.В. 

Київський електромеханічний фаховий коледж. 

Методичний посібник на тему: «Правила вико-

нання схем», та «Тестові завдання по темі «Схе-

ми електричні для студентів денної та заочної 

форм навчання» спеціальностей: 

141 «Електроенергетика, електротехніка та елек-

тромеханіка», 151«Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», 172 «Теле-

комунікації та радіотехніка»,  273 «Залізничний 

транспорт»« 

Шевченко О.В. 

Київський фаховий коледж будівництва архітек-

тури та управління. Методичні вказівки до вико-

нання графічної роботи Модулю 1, змістового 

модулю 1: «Графічне оформлення креслення», 

Теми 2: Креслення технічних деталей: «Побудова 



спряжень» 

 

3-е міс-

це 
Спис І.С. 

Київський фаховий коледж комп’ютерних техно-

логій та економіки НАУ. 

Пакет Інструкцій щодо проведення практичних 

робіт для студентів спеціальності 

133 «Галузеве машинобудування» 

 

Викладачі, що посіли призові місця в конкурсі на кращу методич-

ну розробку викладачів з комп’ютерної графіки 

 

1-е міс-

це 

Аблесімова 

Л.А. 

Київський енергетичний фаховий коледж. 

Методичний посібник. Методика проведення на-

вчальних занять з «Основ інженерної та 

комп’ютерної  графіки», інтерактивні презентації 

з усіх розділів і тем дисципліни під час дистан-

ційного навчання з використанням платформи 

GOOGLE MEET 

Власенко К.Є. 

Київський професійно-педагогічний коледж імені 

Антона Макаренка. 

Розробила: Методичні рекомендації до виконан-

ня графічних робіт в системі AUTOCAD 

2-е міс-

це 

Гайова Н.М. 

Київський фаховий коледж електронних прила-

дів. Методичні рекомендації до виконання прак-

тичних робіт з дисципліни «Інженерна та 

комп’ютерна графіка». Тема: «Побудова основ-

них виглядів моделі засобами пакету програм 

AUTОCAD» 

Лейба А.Л. 

Київський електромеханічний фаховий коледж. 

Методичні вказівки з «Інженерної та 

комп’ютерної графіки» для виконання практич-

них робіт студентами 2-го курсу спеціальностей: 

123 «Комп’ютерна інженерія», 172 «Телекомуні-

кації та радіотехніка» 

 

 

 

За активну участь в організації роботи ММО в 2020-2021 навчальному 

році голова ММО висловлює подяку: 

 

Аблесімовій  

Людмилі  

Андріївні 

Київський енергетичний фаховий коледж 

Гайовій  Київський фаховий коледж електронних прила-



Наталії  

Миколаївні 

дів 

Гусєву  

Володимиру 

Сергійовичу 

Київський фаховий коледж транспортної інфра-

структури 

Домрачеву  

Олексію 

Миколайовичу 

Київський фаховий коледж інформаційних сис-

тем та технологій ім. В. Гетьмана 

Кузьменко  

Олені 

Андріївні 

Київський фаховий коледж будівництва, архіте-

ктури та управління 

Лейбі  

Аліні 

Леонідівні 

Київський електромеханічний фаховий коледж 

Соловйовій  

Тамарі  

Василівні 

Київський електромеханічний фаховий коледж 

Сораченку  

Андрію 

Михайловичу 

Київський фаховий коледж комп’ютерних тех-

нологій і економіки НАУ 

Сподинській  

Ларисі 

Леонідівні 

Директору Київського електромеханічного фа-

хового коледжу 

Шевченко  

Олені 

Володимирівні 

Київський фаховий коледж будівництва, архіте-

ктури та управління 

 

ММО викладачів технічної механіки (голова – Лісовенко Т.Ф.) 
 

Відповідно з планом роботи відбулися всі засідання ММО 

 та було проведено: 

1. Відкрите засідання циклової комісії загальнотехнічних дисциплін Ві-

докремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж 

морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного 

університету інфраструктури та технологій».  

26.05.2021 р. 

2.  Технічна конференція «Методичні розробки викладачів технічної ме-

ханіки в умовах дистанційного навчання». 

17.02.2021 р. 

3. Конкурс методичних розробок викладачів: «Методичне забезпечення 

при викладанні навчальної дисципліни «Технічна механіка»» 

17.02.2021 р. 



4. Конкурс студентських рефератів на тему: «Технічна механіка і 

комп’ютерна техніка». 

17.02.2021 р. 

5. Конкурс студентських рефератів «Технічна механіка і розвиток пере-

дових методів виробництва». 

26.05.2021 р. 

 

 

          Підведено підсумки конкурсу студентських рефератів з теми:  

«Технічна механіка і комп’ютерна техніка».  
Призові місця розподілилися наступним чином: 

I місце: 

1. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

систем та землевпорядкування Національного авіаційного університету»: 

1) Регеда Каріна, 

2) Плотка Ярослав. 

2. Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж морсь-

кого і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету 

інфраструктури та технологій»: 

1) Здоровий Антон. 

II місце: 

1. Київський фаховий коледж архітектури, будівництва, та управління: 

1) Кривонос Богдан. 

2. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана»: 

1) Бурик Микола. 

III місце: 

1. Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж морсь-

кого і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету 

інфраструктури та технологій»: 

1) Головатий Ілля. 

2. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана»: 

1) Кухарчук Юрій. 

3. Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж морсь-

кого і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету 

інфраструктури та технологій»: 

1) Троянський Григорій. 



 

Підведено підсумки проведення конкурсу студентських рефератів на тему: 

«Технічна механіка і розвиток передових методів виробництва». 

 Призові місця розподілилися наступним чином: 

I місце: 

1. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

систем та землевпорядкування Національного авіаційного університету»: 

1) Потапова Софія. 

2. Київський фаховий коледж архітектури, будівництва, та управління: 

1) Синиця Анастасія. 

II місце: 

1. Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж морсь-

кого і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету 

інфраструктури та технологій»: 

1) Картавенко Єгор. 

2. Київський коледж міського господарства Таврійського національного уні-

верситету імені Вернадського: 

1) Нено Артем. 

3. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана»: 

1) Пархомчук Максим.  

III місце: 

1. Київський коледж міського господарства Таврійського національного уні-

верситету імені Вернадського: 

1) Наконечний Олексій. 

2. Київський фаховий коледж архітектури, будівництва, та управління: 

1) Зубков Владислав. 

3. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана»: 

1) Черевичний Артем. 

 

4. Київський електромеханічний фаховий коледж: 

1) Курін Артем. 

 

Підведено підсумки конкурсу методичних розробок викладачів за тематикою 

«Викладання технічної механіки в умовах дистанційного навчання»: 

I місце: 



1. Київський коледж міського господарства Таврійського національного уні-

верситету імені Вернадського,  

викладач Андрєєва Людмила Анатоліївна. 

2. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана», 

викладач Шиманська Таїсія Володимирівна. 

3. Київський фаховий коледж архітектури, будівництва, та управління, 

викладач Панаськова Тетяна Ювеналіївна  

II місце: 

1. Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж Національного транспортного університету», 

викладач Лєбєдєва Людмила Ромуальдівна. 

2. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж геологорозвіду-

вальних технологій Київського національного університету імені Тараса Ше-

вченка», 

викладач Лісовенко Тетяна Федосіївна. 

3. Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж морсь-

кого і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету 

інфраструктури та технологій», 

викладач Андрійчук Людмила Миколаївна. 

III місце: 

1. Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Мака-

ренка, 

викладач Бойко Костянтин Едуардович. 

2. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

систем та землевпорядкування Національного авіаційного університету», 

викладач Набродов Володимир Захарович. 

3. Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж Національного транспортного університету», 

викладач Годун Володимир Петрович. 

4. Київський електромеханічний фаховий коледж, 

викладач Федченко Євгенія Сергіївна. 

 

    

      За результатами проведеної роботи ММО технічної механіки Голова 

ММО відзначає викладачів за активну участь у роботі та висловлює  по-

дяку: 

1. Андрєєвій Людмилі Анатоліївні, 

(Київський коледж міського господарства Таврійського національного 

університету імені Вернадського); 

2. Андрійчук Людмилі Миколаївні, 

(Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж мор-

ського і річкового флоту та транспортних технологій Державного універси-

тету інфраструктури та технологій»); 



3. Бойку Костянтину Едуардовичу, 

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

4. Годуну Володимиру Петровичу, 

Лєбєдєвій Людмилі Ромуальдівні 

(Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»); 

5. Лісовенко Тетяні Федосіївні, 

(Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж геологорозвідува-

льних технологій Київського національного університету імені Тараса Шев-

ченка»); 

6. Набродову Володимиру Захаровичу, 

(Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

систем та землевпорядкування Національного авіаційного університету»); 

7. Панаськовій Тетяні Ювеналіївні 

(Київський фаховий коледж архітектури, будівництва, та управління). 

8. Шиманській Таїсії Володимирівні; 

(Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана»); 

9. Федченко Євгенії Сергіївнї 

(Київський електромеханічний фаховий коледж). 

 

 

          ММО  голів студентських профкомів та профкомів викла-

дачів  (голова ММО Ївженко Ю.В.) 
 

Методичним об’єднанням голів студентських профкомів проведена 

інформаційно-просвітницька робота серед студентської молоді,  підвищував-

ся рівень підготовки профспілкових лідерів, постійно надавалася методична 

допомога з організаційних питань. 

Профспілковим активом підготовлено: дві пропозиції до Резулюції VIII 

З’їзду ФПУ "Новому поколінню – нові можливості"; дві пропозиції до Плану 

заходів з реалізації Стратегії діяльності ФПУ на 2021-2026"; чотири пропози-

ції до  проєкту Територіальної угоди між виконавчим органом Київської мі-

ської ради (Київською міською державною адміністрацією), Спільним пред-

ставницьким органом сторони роботодавців на територіальному рівні в місті 

Києві та Об’єднанням профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київ-

ська міська рада профспілок» на 2019-2021 роки; відеоролик з проблем соці-

ального захисту студентів.  

Профспілкові лідери взяли участь у конференціях, семінарах, вебіна-

рах, опитуванні для первинних профспілкових організацій студентів і викла-

дачів навчальних закладів з питань запровадження дуальної освіти та інше.  

 



13 жовтня 2020 року – семінар «Упровадження інновацій у закладах освіти як 

чинник підвищення якості освіти» 

20 листопада 2020 року –  семінар «Використання ІКТ в умовах карантинних 

обмежень» 

15 березня 2021 року – нарада профспілкових лідерів щодо організації науко-

во-практичної конференції «Історія, сучасний стан та перспективи профспіл-

кового руху у світі» 

21 квітня 2021 року –  конференція «Історія, сучасний стан та перспективи 

профспілкового руху у світі» 

       Голова міського методичного об’єднання висловлює подяку за активну 

участь у роботі ММО, презентації профспілкових організацій студентів, тво-

рчу співпрацю та обмін досвідом протягом навчального року головам проф-

комів та студентському активу ВСП "Київський торговельно-економічний 

фаховий коледж КНТЕУ", Київського фахового коледжу прикладних наук, 

Київського фахового коледжу архітектури, будівництва та управління, Київ-

ського фахового коледжу електронних приладів, ВСП "Київський фаховий 

коледж ресторанного господарства Національного університету харчових те-

хнологій", ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж 

НТУ", ВСП "Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядку-

вання НАУ", ВСП "Київський індустріального фаховий коледж КНУБА", 

Київського електромеханічного фахового коледжу, Київського авіаційного 

коледжу, ВСП "Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД", Вінницького 

технічного фахового коледжу; Днiпровського фахового коледжу будiвельно-

монтажних технологiй та архітектури, Кременчуцького медичного коледжу 

імені В.І. Литвиненка, Рогатинського державного аграрного фахового коле-

джу, КЗВО "Луцький педагогiчний коледж" Волинської обласної ради. 

 

Методичним об’єднанням голів профкомів викладачів проведено 

значну роботу з налагодження співпраці між профспілковими організаціями      

закладів передвищої освіти. Постійно надавалася методична допомога з пи-

тань підготовки колективних договорів, інформаційно-просвітницької діяль-

ності та підвищення рівня підготовки профспілкових лідерів. 

Голова міського методичного об’єднання висловлює подяку Літвінчук 

О. Д. – голові профкому Київського електромеханічного фахового коледжу, 

Кислицькій Н. Г. – заступнику голови профкому Київського фахового коле-

джу архітектури, будівництва та управління, Кузьменко С. М. – голові проф-

кому Київського фахового коледжу електронних приладів,  Кондратюк С.А. –  

голові профкому  ВСП "Київський торговельно-економічний фаховий ко-

ледж КНТЕУ" за надану допомогу з питань підготовки колективних догово-

рів та організації заходів. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Методичне об΄єднання викладачів фізичного виховання 

 (голова Дехтяр В.Д.)  
 

 

      Вся робота методичного об΄єднання викладачів фізичного виховання 

ЗФПО (технікуми, коледжі, училища) була направлена на підвищення педа-

гогічної майстерності викладачів, обміну досвідом з організації і методики 

проведення навчальних занять і позакласних заходів у форматі  онлайн (дис-

танційно). Велика увага приділялася роботі з науковцями. Заходи проводили-

ся  на платформах: Meet, Zoom, з використанням Telegram, Viber, e-mail, то-

що. З лекціями і науковими повідомленнями виступили: 

 викладач Національного університету фізичної культури і спорту Украї-

ни ДПН Кравцов В.П., 

 кандидат педагогічних наук,  завідуючий кафедри фізичного виховання 

та спорту Київського  Національного лінгвістичного університету Дяче-

нко Володимир Федорович, 

 завідувач кафедри фізичної реабілітації доктор педагогічних наук, про-

фесор  Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова Сущенко Людмила Петрівна , 

 завідуючий  кафедрою фізичного виховання Київського аграрного уніве-

рситету, кандидат педагогічних наук, професор Присяжнюк С.І. 

 завідуючий кафедрою фізичного виховання Київського державного 

коледжу туризму та  готельного господарства кандидат педагогічних на-

ук, професор Дехтяр В.Д., 

 кандидат педагогічних наук, голова комітету з фізкультури та спорту при 

Міністерстві освіти і науки  м. Києва – Бобровник Сергій Ілліч, 

 

           Згідно  плану в 2020-2021  навчальному році були проведено засі-

дання методичного об’єднання на базі: 

23 вересня 2020 р.- Київський державний фаховий коледж туризму та 

готельного господарства; 

14 жовтня 2020 р. - Київський державний фаховий коледж туризму та 

готельного господарства; 

03 березня 2021 р.-на платформі Zoom спільно з комітетом з фізкультури та 

спорту при Міністерстві освіти і науки  м. Києва; 

26 травня 2021 р. - на платформі Zoom - конкурс методичних розробок, орга-

нізатор – ВСП  «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та 

економіки  НАУ». 

          Методична рада оголошує подяку директорам ЗФПО: 

Зіатдінову Ю.К.- ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій 

та економіки  НАУ». 

Матвієнку А.Т - Київський державний фаховий коледж туризму та 

готельного господарства. 



           Методична рада методоб΄єднання оголошує  подяку керівникам 

фізичного виховання цих закладів: 

Ціпоренко Я.І. – ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій 

та економіки  НАУ»; 

Дехтяру В.Д. – Київський державний фаховий коледж туризму та готельного 

господарства. 

        На засіданнях методоб’єднання було проведено чотири методичних 

семінари: 

-  Методика проведення занять з  легкої атлетики; 

-  Методика  проведення занять зі спортивної гімнастики; 

-  Методика проведення занять на платформі Zoom (обмін досвідом); 

-  Методика проведення  на платформі Zoom конкурсу методичних розробок. 

          Протягом  року  в зв’язку з карантинними обмеженнями, робота 

проводилася  дистанційно та проведення змагань було заборонено.  

     На всіх засіданнях високу активність в обговорені питань виявили – 

Дехтяр В.Д.-  Київський фаховий коледж туризму та готельного 

господарства, Ціпоренко Я.І.- Київський фаховий коледж комп’ютерних 

технологій та економіки  НАУ, Комісарова В.  В – Київський фаховий меди-

чний коледж ім.П.І.Гаврося, Орос О.М.-  Київський фаховий коледж 

прикладних наук,  Дзюба Л.Г.- Київський фаховий електромеханічний 

коледж.  

        Методична рада провела конкурс методичних розробок, рекомендацій  

і посібників серед  викладачів фізичного виховання ЗФПО (технікуми, 

коледжі, училища),  в  якому  брали участь    17 ( сімнадцять)  робіт. 

Перше  місце  посіли:  

Київський державний фаховий коледж туризму та готельного 

господарства,  

 Методичний посібник «Гімнастика в системі фізичного виховання». 

Автор:  Дехтяр Володимир Дмитрович. 

ВСП «Київський фаховий   коледж  комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ», 
  Навчальний посібник   «Інноваційні технології в фізичному виховані «. 

     Автор: Ціпоренко Ядвіга Іванівна. 

ВСП «Київський фаховий   коледж  комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ», 
  Навчальний посібник «Традиції української національної фізичної  культу-

ри «. 

    Автор: Галушкін Сергій Германович. 

Київський державний фаховий коледж туризму та готельного 

господарства, 

  Методичний посібник  « Долікарняна допомога військового часу».  

     Автор: Роговський Андрій Анатолійович, Бухал Анатолій  Миколайович.                          

 Київський фаховий коледж електроних приладів,  
  Навчальний посібник  Підтягування на поперечині: 



«Методика  підвищення кількості підтягувань від 0 до 19 разів.», «Клітинні 

та молекулярні основи кількісної дистології м’язових тканин людини».  

     Автор: Явдик Олексій Віталійович. 

 

Друге  місце  посіли: 

ВСП «Київський фаховий   коледж  комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ», 

  Навчальний посібник   «Фітнес програма в домашніх умовах».   

     Автор: Оголь Світлана Миколаївна. 

Київський міський медичний фаховий коледж, 

 «Методичні рекомендації дистанційного навчання». 

      Автор: Кузьменко Любов Василівна. 

ВСП «Київський фаховий   коледж  комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ», 
  Навчальний посібник  «Самостійна робота при засвоєнні програми з фізич-

ного виховання».  

     Автор: Бондар Олександр Миколайович. 

 

 

Київський міський медичний фаховий коледж, 

Методичний посібник  «Теорія та методика фізичного виховання». 

      Автори: Сонько Віктор Андрійович, Кузьменко Любов Василівна. 

ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування НАУ,  
   Методичний посібник  «Ранкова гігієнічна гімнастика в умовах дистанцій-

ного навчання». 

      Автор: Бистрицька  Ірина  Михайлівна.  

Київський державний фаховий коледж туризму та готельного 

господарства,  

   Методичний посібник  «Самостійні заняття фітбол-гімнастикою та фітнес-

резинкою».  

      Автор: Кертуцький Володимир Йосипович. 

 

Третє  місце посіли: 

Київський державний фаховий коледж туризму та готельного 

господарства,  

  Методичний посібник  «Атлетична гімнастика та її вплив на здоров’я». 

      Автор: Ходоровський Сергій Олександрович. 

ВСП «Київський фаховий   коледж  комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ», 
Методичний  посібник «Від здорового хребта - до загального здоров’я».           

Автор: База Олександр Степанович. 

Київський фаховий  медичний  коледж імені П.І.Гаврося, 
  Методичний  посібник «Загальна фізична підготовка. Тренування дихаль-

ної системи, розвиток координації рухів,укріплення м`язів ніг і тулуба». 



    Автор: Воропай Наталія Вікторівна. 

Київський фаховий  медичний  коледж імені П.І.Гаврося, 
   Методичний  посібник «Кросова підготовка. Біг на кросовій дистанції. Ме-

тодика проведення ЗФП з групою. Подолання природних перешкод (горизон-

тальних та вертикальних). Вправи для відновлення ритму дихання. 

       Автор: Запотіцький Назар Васильович. 

Київський фаховий  медичний  коледж імені П.І.Гаврося 

   Методичний  посібник «Волейбол. Виконання верхньої та нижньої передачі 

м’яча».   

     Автор: Комісарова Валентина Вікторівна. 

ВСП «Фаховий   коледж  інформаційних систем і технологій  ДВЗН 

«КНЕУ  імені В. Гетьмана», 

Методичний  посібник «Техніка безпеки на заняттях з фізичного вихован-

ня». 

Автор: Оробець Сергій Павлович. 

      Методична рада оголошує подяку директорам  закладів фахової 

передвищої  освіти (ЗФПО) (технікуми, коледжі, училища),  викладачі яких 

взяли активну участь в конкурсі методичних розробок та посіли призові місця: 

  Зіатдінову Ю.К..- ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних 

технологій та економіки  НАУ», 

   Канаві В.А.- ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування НАУ», 

   Похреснику  А.К. - Київський  фаховий коледж електроних приладів. 

   Матвієнку А.Т - Київський державний фаховий коледж туризму та   

готельного господарства, 

   Підмогильній Л. Г- Київський  фаховий медичний коледж ім.П.І.Гаврося,    

   Грицак Н. Ю.- ВСП «Фаховий   коледж  інформаційних систем і технологій  

ДВЗН «КНЕУ  імені В. Гетьмана», 

   В’юницькому В. П.- Київський міський медичний фаховий коледж. 

 

 

ММО  викладачів електротехніки (голова ММО Литвин С.Ю.) 
 

            Робота методичного об’єднання електротехніки спрямована на вивчення 

та поширення досвіду викладання електротехніки та електроніки, теоретичних 

основ електротехніки , впровадження нових педагогічних та інформаційних 

технологій, методичних робіт, передачі методичного  та практичного досвіду 

молодим викладачам, виявлення найбільш ефективних   методів роботи, прове-

дення   олімпіад, тематичних ділових ігор . 

           Всі засідання методичного об’єднання проходять в атмосфері  взаєморо-

зуміння, спілкування викладачів на  високому професійному рівні. 

           Міське методичне об’єднання охоплює 22 навчальних заклади м. Києва. 

На засіданнях активно обговорювалися  питання і рекомендації з формування у 

студентів теоретичних знань  та практичних навичок в галузі електротехніки та 



електроніки, електричних машин, електричних вимірювань.     

          Активно обговорювались питання щодо сучасного оснащення лабораторій 

електротехніки для більш ефективного і всебічного навчання  студентів.  

          Протягом  2020-2021  навчального року  було  проведено  4  засідання 

міського методичного об'єднання викладачів електротехніки три з них «онлайн».  

В роботі ММО брали участь викладачі: 

1. ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного авіаційного університету» –   

Кушнірова Марія Дмитрівна. 

2. Київський фаховий коледж  електронних приладів –  

Филипович Марина Миколаївна. 

3. Київський електромеханічний фаховий коледж –  

 Кобець Наталія Станіславівна, Рудь Марія Вікторівна. 

4. Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА –  

Жиляєва Ірина Геннадіївна. 

5. Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій  та економіки НАУ- 

Заєць Надія  Миколаївна. 

6. Київський фаховий коледж архітектури будівництва та управління  –  

Личук Галина Дмитрівна. 

7. ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж НТУ" –  

   Шавеко Раїса Сергіївна, Лебедєва Людмила Ромуальдовна. 

8. ВСП «Київський фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ  

КНЕУ ім.В.Гетьмана» –  

Михальчук Віктор Володимирович. 

9. Київський авіаційний технікум –  

Марченко Ян Іванович. 

10. Київський коледж зв’язку – Литвин Світлана Юріївна-голова міського 

методичного    об’єднання викладачів електротехніки, 

Коростишевська Валентина Аркадіївна. 

11. Київський коледж міського господарства Таврійського національного універ-

ситету ім. В.І.Вернадського -  

викладачі Волгіна Наталія Ярославівна.  

12. ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий коледж при Міжрегіональній 

Академії управління персоналом» – викладач Александрова Оксана Вікторів-

на. 

13. ВСП «Київський фаховий коледж морського та річкового флоту та транспор-

тних технологій ДУІТ» -  Осика Віталій Володимирович. 

14. Київський фаховий коледж ресторанного господарства НУХТ 
 – викладач  Кондратьєв Анатолій Ілліч . 

15 . Фаховий коледж інженерії та управління  НАУ –  

викладач Степаненко Валерій Степанович. 

16. ВСП «Київський фаховий коледж морського та річкового флоту та транспор-

тних технологій ДУІТ» – викладач 

Лець Тамара Василівна. 



17. ВСП «Фаховий  коледж  геологорозвідувальних  технологій 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка» 
Дорвард Вікторія-Дейдра Сергіївна. 

 

 

Засідання ММО проводилися:  

Онлайн: 

-  21 жовтня 2020 р.;  

-  25  листопада 2020 р. 

-  26 лютого 2021 р. 

-  17 червня 2021 р. - Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і 

енергозбереження НУБІП,  Кафедра автоматики та робототехнічних си-

стем ім. акад. І.І. Мартиненка. 

   

Метою засідань були спілкування викладачів, обговорення питань, що 

виникають під час роботи,   робота з талановитою молоддю, підготовка мо-

лодих спеціалістів, обмін досвідом,  ознайомлення з лабораторіями електро-

техніки, методичним забезпеченням дисципліни.  

На засіданнях відбулися:  

- Обговорення сучасних методів навчання, використання сучасного мето-

дичного забезпечення для засвоєння матеріалу з профільних дисциплін. (До-

повідач – Литвин Світлана Юріївна  голова міського методичного 

об’єднання викладачів електротехніки). 

Обговорювались питання: 

- Впровадження програмного забезпечення  для проведення занять он-

лайн: лекцій та лабораторних практикумів (доповідач Заєць Надія  Микола-

ївна); 

- Вебінари по впровадженню програмного забезпечення  для проведення 

занять онлайн (Google - додатки): проводила викладач  Заєць Надія  Мико-

лаївна; 

 

 Були розглянуті та обговорені методичні розробки викладачів мето-

доб’єднання:  

-  Личук Галина Дмитрівна (Київський фаховий коледж архітектури 

будівництва та управління); 

- Кондратьєв Анатолій Ілліч (Київський фаховий коледж туризму та го-

тельного господарства «Лабораторні та практичні роботи з предмета  «Елек-

троніка», Лабораторні та практичні роботи з предмета «Теоретичні основи 

електротехніки»; 

  Всі викладачі під час засідань знайомилися з новими матеріалами, 

науково-технічними статтями, учбовою літературою з електротехніки та 

електроніки, що виходили протягом  останнього  року.  

        Проведені зустрічі з керівництвом та викладацьким і інженерним 

складом Навчально-наукового  інституту енергетики, автоматики і енерго-

збереження НУБІП, (Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. 



акад. І.І. Мартиненка). 

         Були обговорені питання стажування педагогічних працівників електро-

технічних спеціальностей ЗФПО  для підвищення кваліфікації, а також пи-

тання проведення ділових ігор на технічній базі кафедри із завідуючим кафе-

дри Лисенком Віталієм Пилиповичем, доцентом кафедри Решетнюком 

Володимиром Михайловичем. 
 

17 – 25 травня 2021 року було проведене стажування   педагогічних 

працівників електротехнічних спеціальностей ЗФПО м Києва. 

 Організатор: Національний університет біоресурсів і природокористу-

вання України, кафедра автоматики і робототехнічних систем імені академіка 

І.І. Мартиненка. Розробники плану стажування: Кафедра автоматики та робо-

тотехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка: В. П. Лисенко, завідуючий ка-

федри; В.М. Решетюк, доцент кафедри; 

На останньому засіданні ММО  було ухвалено рішення: перенести 

невиконані заходи на наступний навчальний рік; 

За активну участь в роботі Київського міського методичного 

об’єднання викладачів електротехніки за 2020-2021 н.р.,   творчу співпра-

цю в рамках обміну передовим педагогічним досвідом, науково-практичну 

роботу голова ММО оголошує  подяку викладачам електротехніки:  

  

Заєць Надії  Миколаївні (ВСП «Київський фаховий коледж 

комп’ютерних технологій  та економіки НАУ)»; 

Кондратьєву Анатолію Іллічу (ВСП «Київський фаховий коледж ре-

сторанного господарства НУХТ»);  

Волгіній Наталії Ярославівні (ВСП «Київський коледж міського го-

сподарства Таврійського національного університету ім. 

В.І.Вернадського»);  

Кобець Наталії Станіславівні , Рудь Марії Вікторівні  

(Київський електромеханічний фаховий коледж); 

Коростишевській Валентині Аркадіївні 

(Київський  коледж з’вязку); 

Филипович Марині Миколаївні 

(Київський фаховий коледж електронних приладів); 

Жиляєвій Ірині Геннадіївні 

(ВСП «Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА»); 

Личук Галині Дмитрівні 

(Київський фаховий коледж архітектури будівництва та управлін-

ня); 

            Шавеко Раїсі Сергіївні,       

(ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж НТУ"); 

Кушніровій Марії Дмитрівні (ВСП «Фаховий коледж інформацій-

них технологій та землевпорядкування Національного авіаційного 

університету»). 

 



 

ММО  викладачів суспільних дисциплін 

 (голова ММО Биковець О.С.) 
 

          Протягом звітного періоду міським методичним об’єднанням суспіль-

них дисциплін проведені заходи  згідно плану роботи. 

 

          З метою активізації методичної роботи викладачів циклових комісій, 

удосконалення фахової майстерності, розповсюдження нових форм, методів, 

систем передового досвіду педагогічної діяльності, обміну досвідом прове-

дено конкурс методичних розробок «Педагогічна знахідка» серед викладачів 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ЗФПО  м. Києва.    На базі 

Відокремленого структурного підрозділу Київський індустріальний фахо-

вий  коледж Київського національного університету будівництва і архі-

тектури 28 січня 2021р. відбулося засідання конкурсної комісії по підведен-

ню підсумків. 

З метою сприяння творчій пошуковій діяльності студентства, створення умов 

для реалізації студентами аналітичних здібностей, популяризації дисциплін 

суспільно-гуманітарного циклу, проведено конкурс студентських робіт з сус-

пільно-гуманітарних дисциплін серед ЗФПО  м. Києва. Підсумки конкурсу 

були підведені 4 лютого 2021 року на базі ВСП «Київський 

транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортно-

го університету». 

 

         Голова ММО висловлює подяку  адміністраціям ЗФПО та викла-

дачам, що найактивніше брали участь у роботі міського об’єднання: 

 

- адміністрації ВСП Київського  індустріального фахового  коледжу КНУБА 

за сприяння в організації  та проведенні конкурсу, а саме: 

- директору коледжу  Кікто Світлані Михайлівні; 

- заступнику директора з навчальної роботи Баклан  Оксані Вікторівні; 

- Клименко Оксані Володимирівні, викладачу циклової комісії гуманітар-

них  та соціально-економічних дисциплін (ВСП Київський індустріальний  

фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архі-

тектури); 

- Биковцю Олександру Сергійовичу, голові міського методичного 

об’єднання викладачів суспільних дисциплін ЗФПО м. Києва (ВСП Фаховий 

коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»); 

- Данькевич Віті Григорівні -канд. пед наук, викладачу-методисту (Київсь-

кий професійно-педагогічний фаховий коледж ім. Антона Макаренка); 



- Матвієнко Любові Владленівні - викладачу вищої категорії (ВСП « Київ-

ський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»); 

- Ямковому Олександру Юрійовичу – канд. пед. наук, викладачу вищої ка-

тегорії (ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій і  землевпорядку-

вання НАУ»); 

- Миколаєнко Ірині Іванівні-старшому викладачу (ВСП Київський індуст-

ріальний фаховий  коледж Київського національного університету будівниц-

тва і архітектури). 

- адміністрації Відокремленого структурного підрозділу «Київський 

транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортно-

го університету»: 

- директору коледжу Шульзі Наталії Дмитрівні; 

- заступнику директора з навчальної роботи Макієвському Олексію 

Івановичу; 

- членам конкурсної комісії Овсієнко Валентині Іванівні, Воротняк Ірині 

Юріївні, Шилкіній Світлані Григорівні, Фещенко Олені Юріївні, 

Матвієнко Олені Миколаївні. 

Окрема подяка за якісну підготовку студентів до конкурсу викладачам: 

Булизі Я.М., Волинець О.В., Годзюмасі Г.І., Клименко О.В., Ковальській 

А.В., Макієвській О.М., Максименко І. П., Матвієнко О.М., Матвієнко 

Л.В., Мариненко З.В., Материнському Р.Г., Миколаєнко І.І, Овсієнко 

В.І., Панасюку В.А., Терентьєвій О.К., Скок А.О., Стичинській О.А., 

Чайці С.А., Шилкіній С.Г., Фещенко О.Ю., Якубовському В.І. 

 

 

Методичне об΄єднання  викладачів спецдисциплін спеціаль-

ності  «Дизайн» ( голова Щуцька Г.В.) 

 
        У рамках реалізації затвердженого плану роботи міського методич-

ного об’єднання  викладачів спецдисциплін спеціальності дизайн на 

2020- 2021 н.р.  було проведенно та реалізовано заходи: 

08 - 10 вересня 2020 року: 

- Відвідування спеціалізованої виставки Kyiv Fashion – головної події 

модної індустрії України. 

Лекторії: 

- Адаптація сезонних трендів під потреби вашої ЦА або як пра-

вильно побудувати асортиментну матрицю бренду з урахуванням нових 

реалій ринку. 

- Як PRAVDA заробити на бренді одягу? 

- Пошиття і робота з віддаленим клієнтом в універсальній системі 

крою «Унімекс». 



- Новий підхід до продажу. Як привабити перебірливого покупця в 

конкурентному середовищі? Презентація нового концепт-бутіку О2 

Fashion Space. 

- Баланс офлайн та онлайн форматів у фешн індустрії на прикладі 

модернізації сайту. 

- Сучасні тренди та технології в моді. 

- Як стати майбутньою зіркою моди і дизайну: психологія покупця 

і нові підходи до роботи в моді в епоху пандемії. 

Місце проведення  - Київ, Броварський проспект 15, Міжнародний виставко-

вий центр. 

15 грудня 2020 року: 

Тема засідання: Обговорення плану роботи та затвердження заходів на 

2020-2021 навчальний рік.  

Планування роботи над стандартом фахової передвищої освіти за 

спеціальністю 022 Дизайн. 

Обговорення роботи над новими стандартами освіти з представниками 

київських закладів освіти – членів науково-методичної комісії сектору ФПО 

НМР МОН України за спеціальністю 022 Дизайн.  

Відповідальні особи : 

- Ганна ЩУЦЬКА, д.т.н., директор київського фахового коледжу при-

кладних наук,  

- Юрій ЩЕРБАНЬ, д.т.н., проф., заступник директора Коледжу з НМР, 

- Людмила БОЙЧЕНКО, викладач-методист, керівник Центру забезпе-

чення якості освіти Коледжу, голова підкомісії сектору ФПО НМР 

МОН України за спеціальністю 022 Дизайн 

Запрошені на засідання члени підкомісії сектору ФПО НМР МОН України 

за спеціальністю 022 Дизайн: 

- Наталія УПІРОВА, заступник директора з виховної роботи Фахового 

коледжу мистецтв та дизайну КНУТД; 

- Аліса ФІЛІМОНОВА, завідувач кафедри мистецтв ВНЗ «Київська ака-

демія перукарського мистецтва». 

Засідання проводилося в онлайн форматі на ZOOM платформі.  

23 грудня 2020 року: 

Показ колекцій напрямку арт «Art winter». 

Презентація бізнес-ідей від студентів ІІ курсу бакалаврату освітньої 

програми Технології фешн бізнесу. За цей семестр у рамках курсу Креатив-

ного Підприємництва студенти пройшли шлях створення та тестування влас-

ної бізнес-ідеї з нуля. 



Кураторами цього масштабного творчого проєкту були  викладачі ди-

зайну Київського фахового коледжу прикладних наук: Катерина Ходорівсь-

ка, Ірина Потапова, Софія Ветрякова. 

Місце проведення  - Київ, вул. Джона Маккейна, 29 

Трансляція події відбувалася в онлайн форматі на каналі YouTube, за цим по-

силанням :  

https://www.youtube.com/channel/UCoAkWqgFFQPtoTNPwCPGZqg 

3- 5 Лютого 2021 року:  

Відвідування Kyiv Fashion 2021 - головної b2b події модної індустрії Ук-

раїни. 

LEATHER AND SHOES 2021 '1 

41 Міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіргалантереї, хутра та ком-

плектуючих. 

Місце проведення  - Київ, Броварський проспект 15, ст. м. Лівобереж-

на, Міжнародний виставковий центр 

http://invitation.kiev.ua/ 

Відвідування UKRAINIAN FASHION WEEK FW 20-21 

Через карантинні обмеження до проведення заходів, Ukrainian Fashion 

Week проходив в новому онлайн форматі, за запрошенням.  

 fashionweek.ua. 

 

31 березня 2021 року: 

Конкурси молодих дизайнерів- вимоги та «правила гри». Важлива 

складова підготовки дизайнера - допомога у виборі професійного напряму. 

Доповідач - Олександра КАКУРІНА, керівник Департаменту по роботі з 

дизайнерами Ukrainian Fashion Week, фахівець Київського фахового коледжу 

прикладних наук. 

Зустріч відбувалася в онлайн форматі  на платформі ZOOM. 

24 червня 2021 року: 

 1. Фінальний «Graduation show», показ колекцій дизайнерів Київського фа-

хового коледжу прикладних наук.   

 2. Підведення підсумків роботи ММО за 2020-2021 навчальний рік. 

 3. Вибори голови ММО викладачів спецдисциплін спеціальності Дизайн на 

2021-2022 навчальний рік. 

 4. Планування заходів та тематики засідань ММО на 2021-2022 навчальний 

рік. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoAkWqgFFQPtoTNPwCPGZqg
http://invitation.kiev.ua/
http://fashionweek.ua/


 

Розглянувши підсумки роботи ММО за 2020-2021 навчальний рік, 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відмітити значну організаційну, методичну та науково –практичну 

роботу ММО, спрямовану на вдосконалення навчально – виховного 

процесу та підвищення якості підготовки спеціалістів. 

2. За активну роботу протягом минулого навчального року оголосити  

подяку:  

 

Директорам   ЗФПО м. Києва,   що брали       активну участь у роботі Ра-

ди директорів:  

 

 Чечуро Світлані Аркадіївні (Київський коледж зв’язку); 

 Левченку Михайлу Івановичу (Київський енергетичний фаховий  ко-

ледж); 

  Яценко Валентині Василівні  (ВСП «Фаховий коледж геологорозвідува-

льних технологій КНУ ім. Т.Шевченка»); 

 Пономаренку Олександру Васильовичу (ВСП «Фаховий коледж інже-

нерії та управління  НАУ»); 

 Щуцькій  Ганні Володимирівні  (Київський фаховий коледж прикладних 

наук); 

 Леусу Руслану Миколайовичу  (ВСП «Київський фаховий Коледж рес-

торанного господарства НУХТ);   

 Мамлюку Олегу Володимировичу (Київський авіаційний технікум); 

 Булгакову Валерію Андрійовичу (Київський фаховий коледж архітекту-

ри, будівництва та  та управління); 

 Кікто Світлані  Михайлівні  (ВСП «Київський індустріальний фаховий 

коледж КНУБА»); 

 Матвієнку Анатолію Тихоновичу  (Київський державний коледж туриз-

му та  готельного господарства); 

 Сподинській Ларисі Леонідівні  (Київський електромеханічний фаховий 

коледж); 

 Марушевській Валентині  Іларіонівні  (ВСП «Фаховий економічний ко-

ледж КНЕУ ім. В.Гетьмана»); 

  Хмелевській Любові Петрівні (ВСП «Фаховий коледж мистецтв та ди-

зайну Київського національного університету технологій та дизайну»); 

 Шульзі Наталії Дмитрівні  (ВСП «Київський транспортно- економічний 

фаховий коледж НТУ»); 

 Герштман Олені Вікторівні (ВСП «Київський фаховий коледж морсь-

кого і річкового флоту  та транспортних технологій  ДУІТ); 



 Щербак Ользі Іванівні  (Київський професійно-педагогічний фаховий 

коледж ім. Макаренка); 

 Олійнику Олегу Вікторовичу  (ВСП «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж КНТЕУ); 

 Лежненко Тамарі Григорівні  (Київський медичний коледж №3); 

 Швець Катерині Павлівні (ПВНЗ «Економіко-правовий технікум при 

МАУП»); 

 Зуб Євгену Петровичу (Київський фаховий коледж транспортної інфра-

структури); 

 Романовій Маргариті Іванівні (ВСП «Київський фаховий коледж місь-

кого господарства Таврійського національного університету ім. Вернадсь-

кого»); 

 Канаві Віктору Андрійовичу (ВСП «Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування НАУ»); 

 Кузнєцову  Володимиру  Георгійовичу (Перший Київський медичний 

коледж); 

 В’юницькому Володимиру Петровичу (Київський міський медичний 

фаховий коледж); 

 Підмогильній Лідії  Григорівні  (Київський фаховий медичний коледж 

ім. П.І. Гаврося); 

 Шкарлату Ігору Володимировичу (Київський механіко-технологічний 

фаховий коледж); 

 Сумбаєвій Людмилі Петрівні (Фаховий коледж Університету  «КРОК»; 

 Зіатдінову Юрію Кашафовичу (Київський фаховий коледж 

комп’ютерних технологій та  економіки  НАУ); 

 Москаленку Олександру Вікторовичу (ВСП «Олімпійський фаховий 

коледж ім. Івана Піддубного Національного університету фізичного вихо-

вання і спорту України»); 

 Грицак Нелі Юріївні (ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і 

технологій КНЕУ ім. В.Гетьмана»); 

 Колесник Тетяні Гаррівні (Оптико-механічний коледж Київського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка); 

 Смоляновій Світлані Іванівні (Фаховий коледж «Освіта» Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна»); 

 Яровому Володимиру Іллічу (ПВНЗ «Деснянський економіко – правовий 

технікум при МАУП»); 

 Оружій Ларисі Володимирівні (Мистецький коледж ім. Сальвадора Да-

лі); 

 Романчишину Василю Григоровичу (Комунальний заклад вищої освіти 

Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського»); 

 Охріменку Ігорю Віталійовичу  (Економіко-правовий фаховий коледж 

Київського кооперативного інституту бізнесу і права); 

 Кухар Катерині Ігорівні  (Київський державний фаховий хореографічний 



коледж). 

 

 Головам міських методичних об’єднань : 

 

 
- Щуцькій Ганні Володимирівні, 

- Андрійченко Ніні Кирилівні, 

- Биковцю Олександру Сергійовичу, 

- Полинцеву Михайлу Євгеновичу, 

- Шматку Володимиру Степановичу, 

- Лещинському Олегу Львовичу, 

- Ївженку Юрію Васильовичу;  

- Литвин Світлані Юріївні, 

- Плешкун Віті Іванівні,   

- Подушко Людмилі Олександрівні,  

- Примаченку Сергію Олексійовичу,  

- Ковалевській Людмилі Борисівні,  

- Гончаренко Нелі Євгеніївні,  

- Манько Людмилі Павлівні, 

- Лісовенко Тетяні Феодосіївні ,  

- Дехтяру Володимиру Дмитровичу, 

- Боклаженко Катерині Вікторівні, 

- Бєлінській Галині Петрівні, 

- Малішевській Олені Валентинівні, 

- Бондарчук Тамарі Олександрівні, 

- Везелєвій Тетяні Іванівні, 

- Альохіній Руслані Ігорівні,  

- Капшук Наталії Вікторівні, 

- Драпіковському Віктору Івановичу, 

- Литвин Тамарі Іванівні. 

 

Заступникам директорів з навчальної роботи : 

 

Шматку Володимиру Степановичу - Київський коледж зв’язку; 

Яковенку Миколі Антоновичу - Київський державний коледж туризму та 

готельного господарства; 

Макієвському Олексію  Івановичу - ВСП «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж НТУ»; 

Рибачук Олені Олегівні - Київський міський медичний фаховий коледж; 

Кондратьєвій Валентині Павлівні – Київський професійно-педагогічний 

фаховий коледж ім. Макаренка; 

Марченко О.І. – Київський електромеханічний фаховий коледж; 

 

 



Всім заступникам  директорів з гуманітарної освіти і виховання, а  особ-

ливо: 

Примаченку Сергію Олексійовичу (Київський медичний коледж №3). 

 

Заступникам директорів та   працівникам виробничо-практичного нав-

чання: 

 

ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий  коледж НТУ» – 
Т.О.БОНДАРЧУК - заступнику директора з виробничого навчання; 

ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та еко-

номіки НАУ»: В.М. МИХАЛЕВИЧ - заступнику директора з НВР,  

Ю.В. ЧЕРНЯХІВСЬКОМУ – помічнику директора з інформаційних техно-

логій; 

Київський механіко-технологічний фаховий коледж: 

Т.В.БІЛІЙ -  заступнику директора з навчально-виробничої практики; 

В.М. КАЛИТІ -  завідувачу майстернями; 

ВСП «Київський індустріальний коледж КНУБА» : Н.І.ПАНЧЕНКО-  

завідувачу навчально-виробничою практикою; 

 А.П. АСМАЛЬЧУК - заступнику директора з виховної роботи; 

ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ 

ім. В.Гетьмана» : Р.Г. ЛУТІЙ -  заступнику директора з виробничої роботи; 

Київський фаховий коледж прикладних наук: О.А.ВУШТЕЙ – керівнику 

виробничо-практичного навчання; 

ВСП «Київський фаховий коледж ресторанного господарства НУХТ»:  

К.Г. ФЕДОРОВІЙ -  заступнику директора з навчально-виробничої роботи. 

 

 

Завідуючим відділень: 

Бєлінській Галині Петрівні – ВСП «Київський фаховий коледж ресто-

ранного господарства НУХТ»;  

Кліментьєвій Світлані Василівні – ВСП «Київський фаховий коледж 

комп’ютерних технологій та економіки НАУ» 

Ляховій Вікторії Петрівні – ВСП «Київський індустріальний фаховий ко-

ледж КНУБіА» 

Фещенко Олені Юріївні – ВСП «Київський транспортно-економічний фа-

ховий коледж НТУ». 

 

 

Всім методистам закладів фахової передвищої освіти м. Києва. 

 

Викладачам зарубіжної літератури: 

 

- Плешкун Віті Іванівні (ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну 

КНУТД»; 



-Сірій Лілії Борисівні та Шевченко Аллі Анатоліївні ( Київський фаховий 

коледж архітектури, будівництва та управління); 

-Драпей Марії Миколаївні ( Київський міський медичний фаховий коледж); 

-Плешкун Віті Іванівні ( ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну 

КНУТД»); 

-Кікто Світлані Михайлівні та Ляховій Вікторії Петрівні 

 ( ВСП Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА  ); 

-Ялдак Ірині Миколаївні ( ВСП «Фаховий коледж інформаційних техноло-

гій та землевпорядкування НАУ»); 

-Семен Ользі Ярославівні ( ПВНЗ «Економіко-правовий технікум при МА-

УП»); 

-Дикун Марині Іванівні ( ВСП «Київський транспортно-економічний  фахо-

вий коледж Національного транспортного університету»); 

-Тамадаєвій Марині Валеріївні ( Київський електромеханічний фаховий 

коледж).  

 

Викладачам інформатики і програмування: 

Гончаренко Н.Є. (Київський фаховий коледж  електронних приладів); 

Круш О.Є. (ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та 

економіки Національного авіаційного університету»); 

Помазун О.М., Лозовику Ю. М. (Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 

Гетьмана»); 

Кіндрату П.В. (Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-правовий 

технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом»); 

Чернявській О.В. (Відокремлений структурний підрозділ «Київський фахо-

вий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Держа-

вного університету інфраструктури та  технологій»); 

Карпенко Н.Д., Стародуб О.П. (Київський державний коледж туризму та 

готельного господарства); 

Жидкій О.В. (Київський  коледж  зв’язку); 

Ткаченко І.П. (Київський фаховий коледж  прикладних наук); 

Глушко Л.М. (ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Тав-

рійського національного університету імені В.І.Вернадського»); 

Апенько Н.В., Нечипорук О.П. (Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Націо-

нального авіаційного університету»); 

Пугачову О.П. (Оптико-механічний фаховий коледж Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка). 

 

Викладачам математики, 

що брали участь у Науково-практичних конференціях і засіданнях ММО.  

 

 



 

Викладачам іноземної мови: 

 

Альохіній Руслані Ігорівні – ВСП «Київський індустріальний фаховий ко-

ледж КНУБА»; 

Петренко Оксані Павлівні – ВСП «Київський індустріальний фаховий ко-

ледж КНУБА»; 

Миголь  Валентині Миколаївні - ВСП «Фаховий коледж інформаційних те-

хнологій та землевпорядкування  НАУ»; 

Ленській Тетяні Михайлівні – ВСП «Київський фаховий коледж морського і 

річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфра-

структури та  технологій»; 

Кононенко Юлії Миколаївні – Київський професійно-педагогічний фаховий 

коледж імені Антона Макаренка; 

Крещановій Світлані Леонідівні – ВСП «Київський фаховий коледж 

комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університе-

ту»; 

Ільїній Світлані Вікторівні - Київський фаховий коледж архітектури, будів-

ництва та управління; 

Литвиненко Н.А. - Київський державний коледж туризму та готельного гос-

подарства. 

 

 

Викладачам хімії та біології : 

 

МанькоЛ.П. – викладачу хімії та біології Київського фахового коледжу  елек-

тронних приладів; 

Піддубній Н.С. – старшому викладачу, викладачу вищої категорії Відокрем-

леного структурного підрозділу «Київський фаховий коледж ресторанного 

господарства Національного університету харчових технологій»), 

Безверхій Я. Ю.– викладачу Відокремленого структурного підрозділу "Київ-

ський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету;  

Бугаєнко О.І. – викладачу-методисту Київського коледжу зв’язку;  

Кондратьєву Т. С.  – викладачу Київського міського медичного фахового 

коледжу; 

Данілову О. О. – викладачу  Вищого навчального закладу «Перший Київсь-

кий медичний коледж».  

 

Викладачам обліково- аналітичних дисциплін: 

Добровольській Ларисі Веніамінівні – зав. відділення ВСП "Київсь-

кий індустріальний фаховий коледж Київського національного університету 

будівництва та архітектури"; 



Швидун Юлії Володимирівні - голові ВЦК ВСП "Київський індустрі-

альний фаховий коледж Київського національного університету будівництва 

та архітектури"; 

Ярмульській Юлії  Миколаївні - викладачу ВСП "Київський індуст-

ріальний фаховий коледж Київського національного університету будівницт-

ва та архітектури"; 

Гумен Антоніні Володимирівні - викладачу ЗФПО «Київський енер-

гетичний фаховий коледж»; 

Шелудько Світлані Михайлівні - викладачу ВСП "Київський фахо-

вий коледж ресторанного господарства НУХТ»; 

Гальмаковій Наталії Борисівні - голові випускової комісії ВСП 

"Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ", 

Харченко Інні Георгіївні – викладачу обліково-аналітичних дисци-

плін ВСП "Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та еко-

номіки НАУ"; 

Малинці Тетяні Віталіївні - голові циклової комісії Київського ме-

ханіко-технологічного коледжу; 

Пономаренко Марині Михайлівні - голові циклової комісії Київсько-

го фахового коледжу транспортної інфраструктури; 

Цехановській Олені Павлівні - викладачу економічних дисциплін 

Київського фахового коледжу транспортної інфраструктури; 

Ямковій Тетяні Андріївні, Білан Олені Леонідівні - викладачам еко-

номічних дисциплін ВСП "Київський фаховий коледж інформаційних техно-

логій та землевпорядкування НАУ"; 

 Мусі Ользі Василівні -  голові циклової комісії економічних дисци-

плін ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національ-

ного транспортного університету; 

Котирло Оксані Олександрівні – голові циклової комісії економічних 

дисциплін Київського професійно-педагогічного фахового  коледжу ім. А. 

Макаренка; 

 Казимир Яні Валеріївні - викладачу Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка; 

 Сахно Оксані Вікторівні - голові циклової комісії бізнесу та управ-

ління Київського фахового коледжу прикладних наук; 

Юрченко Олені Сергіївні - викладачу Київського фахового коледжу 

прикладних наук; 

Тимошенко Ірині Вікторівні, Цирюк Вікторії Володимирівні  – 

викладачів обліково-аналітичних та економічних дисциплін  Київського 

фахового коледжу будівництва, архітектури та управління; 

Гаврутенко Лесі Анатоліївні – голові циклової комісії економічних 

дисциплін ВСП "Фаховий коледж інженерії та управління Національного 

авіаційного університету"; 

Головненко Марії Миколаївні - голові циклової комісії Київського 

фахового коледжу електронних приладів; 



Крижанівській Марині Володимирівні – голові циклової комісії ВСП 

«Фаховий економічний коледж ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». 

 

 

Викладачам географії,  екології та туризму: 

 

 

Полинцеву М. Є. - голові ММО, викладачу Економіко-правового технікуму 

при МАУП, 

Хоменко В. В. – викладачу ВСП «Київський фаховий коледж ком’ютерних 

технологій та економіки НАУ»; 

Примак І.М. – викладачу Київського фахового коледжу транспортної інфра-

структури; 

Полинцеву М. Є. – голові ММО, викладачу Економіко-правового технікуму 

при МАУП; 

Павлюк А.В. - викладачу Київського фахового  коледжу прикладних наук; 

Коберській Г.М.  - викладачу ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і 

технологій ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»; 

Алєксахіній О.Г. - викладачу ВСП «Київський коледж міського господарст-

ва ТНУ ім. Вернадського». 

 
 

Викладачам інженерної та комп’ютерної графіки: 

 

 

Боклаженко Катерині Вікторівні – викладачу Київського електромеханіч-

ного фахового  коледжу; 

Аблесімовій Людмилі Андріївні - Київський енергетичний фаховий коледж; 

Гайовій Наталії Миколаївні - Київський фаховий коледж електронних 

приладів; 

Гусєву Володимиру Сергійовичу - Київський фаховий коледж транспортної 

інфраструктури; 

Домрачеву Олексію Миколайовичу - Київський фаховий коледж інфор-

маційних систем та технологій ім. В. Гетьмана 

Кузьменко Олені Андріївні - Київський фаховий коледж будівництва, архі-

тектури та управління; 

Лейбі Аліні Леонідівні - Київський електромеханічний фаховий коледж; 

Соловйовій Тамарі Василівні -Київський електромеханічний фаховий ко-

ледж; 

Сораченку Андрію Михайловичу - Київський фаховий коледж 

комп’ютерних технологій і економіки НАУ; 

Сподинській  Ларисі Леонідівні - директору Київського електромеханічно-

го фахового коледжу; 

Шевченко Олені Володимирівні -Київський фаховий коледж будівництва, 

архітектури та управління. 



 

 

 

 

Голові ММО викладачів БЖД та Охорони праці: 

Подушко Людмилі Олександрівні, викладачу Київського енергетичного 

фахового коледжу. 

 

Викладачам суспільних дисциплін: 

 

 

- Клименко Оксані Володимирівні, викладачу циклової комісії гуманітар-

них  та соціально-економічних дисциплін (ВСП «Київський індустріальний  

фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архі-

тектури»); 

- Биковцю Олександру Сергійовичу, голові міського методичного 

об’єднання викладачів суспільних дисциплін ЗФПО м. Києва (ВСП Фаховий 

коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»); 

- Данькевич Віті Григорівні -канд. пед наук, викладачу-методисту (Київсь-

кий професійно-педагогічний фаховий коледж ім. Антона Макаренка); 

- Матвієнко Любові Владленівні - викладачу вищої категорії (ВСП « Київ-

ський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»); 

- Ямковому Олександру Юрійовичу – канд. пед. наук, викладачу вищої ка-

тегорії (ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій і  землевпорядку-

вання НАУ»); 

- Миколаєнко Ірині Іванівні-старшому викладачу (ВСП «Київський індуст-

ріальний фаховий  коледж Київського національного університету будівниц-

тва і архітектури»); 

- членам конкурсної комісії, викладачам Відокремленого структурного під-

розділу «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Націона-

льного транспортного університету»: 

 Овсієнко Валентині Іванівні, Воротняк Ірині Юріївні, Шилкіній Світ-

лані Григорівні, Фещенко Олені Юріївні, 

Матвієнко Олені Миколаївні; 

- Викладачам, що готували студентів до конкурсів: 

Булизі Я.М., Волинець О.В., Годзюмасі Г.І., Клименко О.В., Ковальській 

А.В., Макієвській О.М., Максименко І. П., Матвієнко О.М., Матвієнко 

Л.В., Мариненко З.В., Материнському Р.Г., Миколаєнко І.І, Овсієнко 

В.І., Панасюку В.А., Терентьєвій О.К., Скок А.О., Стичинській О.А., 

Чайці С.А., Шилкіній С.Г., Фещенко О.Ю., Якубовському В.І. 

 



Викладачам електротехніки: 

 

Литвин Світлані Юріївні (Київський коледж зв’язку); 

Заєць Надії  Миколаївні (ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних 

технологій  та економіки НАУ)»; 

Кондратьєву Анатолію Іллічу (ВСП «Київський фаховий коледж ресторан-

ного господарства НУХТ»);  

Волгіній Наталії Ярославівні (ВСП «Київський коледж міського господарс-

тва Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського»);  

Кобець Наталії Станіславівні , Рудь Марії Вікторівні  

(Київський електромеханічний фаховий коледж); 

Коростишевській Валентині Аркадіївні 

(Київський  коледж з’вязку); 

Филипович Марині Миколаївні 

(Київський фаховий коледж електронних приладів); 

Жиляєвій Ірині Геннадіївні 

(ВСП «Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА»); 

Личук Галині Дмитрівні 

(Київський фаховий коледж архітектури будівництва та управління); 

Шавеко Раїсі Сергіївні,       

(ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж НТУ"); 

Кушніровій Марії Дмитрівні (ВСП «Фаховий коледж інформаційних тех-

нологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету»). 

 

 

Викладачам технічної механіки: 

 

Лісовенко Тетяні Федосіївні, 

(Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж геологорозвідува-

льних технологій Київського національного університету імені Тараса Шев-

ченка»); 

Андрєєвій Людмилі Анатоліївні, 

(Київський коледж міського господарства Таврійського національного 

університету імені Вернадського); 

 

 

Андрійчук Людмилі Миколаївні, 

(Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж морсь-

кого і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету 

інфраструктури та технологій»); 

Бойку Костянтину Едуардовичу, 

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

Годуну Володимиру Петровичу, 

Лєбєдєвій Людмилі Ромуальдівні 



(Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно-економічний 

фаховий коледж Національного транспортного університету»); 

Набродову Володимиру Захаровичу, 

(Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних си-

стем та землевпорядкування Національного авіаційного університету»); 

Панаськовій Тетяні Ювеналіївні, 

(Київський фаховий коледж архітектури, будівництва, та управління). 

Шиманській Таїсії Володимирівні, 

(Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних си-

стем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана»); 

Федченко Євгенії Сергіївнї, 

(Київський електромеханічний фаховий коледж). 

 

 

 

Викладачам української філології: 

 

 

Ковалевській Людмилі Борисівні (Київський фаховий коледж електронних 

приладів); 

Кабаненко Аллі Миколаївні, 

Гусак Ірині Віталіївні,  

Смарчевській Людмилі Василівні, 

Коляді Віталіні Анатоліївні,  

Омельченко Вікторії Володимирівні 

(ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки 

Національного авіаційного університету»); 

 

Бронніковій Валентині Борисівні,  

Лозовій Марії Степанівні  

(Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаре-

нка); 

  

 

Даньшовій Валентині Анатоліївні 

(Київський механіко-технологічний фаховий коледж); 

 

Гирич Вікторії Валентинівні, 

Сірош Валентині Володимирівні, 

Кирилюк Світлані Анатоліївні 

(Відокремлений структурний підрозділ «Київський торговельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного 

університету»); 



 

Круглик Наталії Анатоліївні, 

Сєдовій Альоні Миколаївні 
(Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний фаховий 

коледж КНУБА); 

 

Трошиній Світлані Вадимівні, 

Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно-економічний 

фаховий коледж Національного транспортного університету». 

Викладачам фізики: 

Малішевській О.В. – Київський механіко-технологічний фаховий  коледж; 

Слободянюк Л.В., ЗФПО  «Київський коледж зв’язку», 

П’яних І.М., ЗФПО «Київський коледж зв’язку», 

Швед Т.М., Київський фаховий коледж прикладних наук, 

Михайловій Д.Г., ВСП «Київський фаховий  коледж комп’ютерних техноло-

гій та економіки НАУ», 

Черниш Н.О., ВСП «Фаховий економічний коледж ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима 

Гетьмана», 

Шиманській Т.В., ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і техноло-

гій ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». 

 

Головам студентських профкомів, працівникам  та студентському акти-

ву наступних навчальних закладів: 

 

ВСП "Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ", 

Київського фахового коледжу прикладних наук, 

Київського фахового коледжу архітектури, будівництва та управління, 

Київського фахового коледжу електронних приладів, ВСП "Київський фахо-

вий коледж ресторанного господарства Національного університету харчових 

технологій", 

ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж НТУ", 

ВСП "Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

НАУ", 

ВСП "Київський індустріального фаховий коледж КНУБА", 

Київського електромеханічного фахового коледжу, 

Київського авіаційного коледжу, 

ВСП "Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД", Вінницького технічно-

го фахового коледжу; 

Днiпровського фахового коледжу будiвельно-монтажних технологiй та архі-

тектури, 

Кременчуцького медичного коледжу імені В.І. Литвиненка, Рогатинського 

державного аграрного фахового коледжу, 



КЗВО "Луцький педагогiчний коледж" Волинської обласної ради. 

 

Головам профкомів викладачів: 

Літвінчук О. Д.  - голові профкому Київського електромеханічного фахового 

коледжу, 

Кислицькій Н. Г. - заступнику голови профкому Київського фахового коле-

джу архітектури, будівництва та управління, 

Кузьменко С. М.  - голові профкому Київського фахового коледжу елект-

ронних приладів, 

Кондратюк С.А. - голові профкому  ВСП "Київський торговельно-

економічний фаховий коледж КНТЕУ". 
 

 

Викладачам фізичного виховання: 

 

Дехтярю В.Д. –Київський державний коледж туризму та готельного 

господарства; 

Ціпоренко Я.І. – ВСП «Київський фаховий  коледж комп’ютерних 

технологій та економіки  НАУ»; 

Орос О.М.  - Київський фаховий коледж прикладних наук; 

Комісаровій В. В  – Київський фаховий медичний коледж ім.П.І.Гаврося, 

Дзюба Л.Г. – Київський  фаховий електромеханічний коледж, 

 а також всім викладачам, що взяли участь у конкурсі методичних розробок. 

 

 

Викладачам спецдисциплін спеціальності  «Дизайн»: 

 

 

- Ганні Щуцькій -  директору Київського фахового коледжу прикладних на-

ук; 

- Наталії Упіровій -  заступнику директора з виховної роботи Фахового ко-

леджу мистецтв та дизайну КНУТД; 

- Катерині Ходорівській, Ірині Потаповій, Софії Ветряковій – викладачам 

Київського фахового коледжу прикладних наук. 

 

 

3. З метою покращення організації роботи ММО  у наступному 2021 – 2022 

навчальному році всім керівникам ЗФПО (за сприятливих епідеміологічних 

обставин)  створювати необхідні умови для      активного відвідування викла-

дачами засідань ММО, а також для участі викладачів у онлайн-засіданнях. 

4.Головам ММО звернути увагу на грамотність при подачі інформації та 

звітності до Ради директорів. Врахувати, що цього року змінилися назви за-

кладів освіти.  

 



5.Головам ММО працювати над покращенням відвідувань засідань представ-

никами ЗФПО, для цього вчасно сповіщати Раду директорів про дати прове-

дення засідань ММО та зміни у термінах проведення до 20-го числа поперед-

нього місяця. 

6.Головам ММО вчасно, протягом тижня з дня проведення, подавати інфо-

рмацію про результати конкурсів та олімпіад для вчасного написання наказів. 

7. У зв’язку з можливістю переходу на часткове дистанційне навчання у на-

ступному навчальному році, практикувати проведення конкурсів та конфере-

нцій, а також засідання ММО за допомогою сучасних технологій, що забез-

печують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою вико-

ристання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій).   

8. Адміністраціям вищезгаданих навчальних закладів рекомендувати здійс-

нити  матеріальне та моральне заохочення голів ММО, викладачів, що брали 

активну участь у роботі ММО, яких відзначили голови міських методичних 

об’єднань у своїх звітах. 

9. Адміністраціям ЗФПО м. Києва сприяти участі студентів та викладачів у 

організації та проведенні міських та Всеукраїнських олімпіад та конкурсів. 

10. Продовжити співпрацю з метою покращення навчально - виховної та ор-

ганізаційної роботи з  Міністерством освіти і науки України, Департаментом  

освіти і науки  КМДА м.Києва, Київським будинком Вчителя, музеями м. 

Києва, Національним  театром ім. І.Франка та іншими установами та органі-

заціями. 

     Голова Ради директорів                              
  

ЗФПО м. Києва                                                      Анатолій ПОХРЕСНИК 

 


