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НАКАЗ 

від  26 серпня 2021 р.                              м. Київ        № 18/2021 

Про призначення Голів міських  

методичних об’єднань   ЗФПО м. Києва 

     Для  організації роботи міських методичних  об’єднань  /ММО/, 

НАКАЗУЮ: 

Призначити з 01 вересня 2021 року  на 2021-2022 навчальний рік  

наступних голів ММО: 

-  методичне об’єднання заступників директорів з навчальної роботи – 

Шматка Володимира Степановича (Київський коледж зв’язку); 

- методичне об’єднання заст.директорів з виховної роботи – Примаченка 

Сергія Олексійовича  (Київський медичний коледж №3); 

-  методичне об’єднання працівників виробничо-практичного навчання –      

Бондарчук Тамару Олександрівну, заступника директора з виробничого 

навчання  (ВСП «Київський транспортно - економічний фаховий коледж 

НТУ»); 

-  методичне об’єднання викладачів економіко-аналітичного циклу – 

Харченко Інну Георгіївну  (ВСП "Київський фаховий коледж комп'ютерних 

технологій та економіки НАУ"); 

-  методичне об’єднання викладачів математики – Лещинського Олега 

Львовича (Коледж  інженерії та управління НАУ); 

-  методичне об’єднання викладачів фізики –Малішевську Олену 

Валентинівну  (Київський механіко-технологічний фаховий  коледж); 



- методичне об’єднання викладачів електротехніки – Литвин Світлану 

Юріївну (Київський коледж  зв’язку); 

-   методичне об’єднання викладачів інженерної графіки – Боклаженко 

Катерину Вікторівну (Київський електромеханічний фаховий коледж); 

-   методичне об’єднання викладачів інформатики та програмування – 

Карпенко Наталію Дмитрівну  (Київський державний коледж туризму та  

готельного господарства); 

-   методичне об’єднання викладачів технічної механіки – Лісовенко Тетяну 

Феодосіївну (ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ 

ім. Т.Шевченка»); 

-   методичне об’єднання викладачів іноземної мови – Альохіну Руслану 

Ігорівну  (ВСП  Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА); 

-   методичне об’єднання голів студентських профкомів – Ївженка Юрія 

Васильовича (Київський електромеханічний фаховий  коледж); 

-   методичне об’єднання викладачів української філології та викладачів 

документознавчих дисциплін – Ковалевську Людмилу Борисівну 

(Київський фаховий коледж  електронних приладів); 

-   методичне об’єднання викладачів світової  літератури –Плешкун  Віту 

Іванівну  (ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД»); 

-   методичне об’єднання викладачів хімії та біології – Манько Людмилу 

Павлівну  (Київський фаховий коледж  електронних приладів); 

-   методичне об’єднання викладачів охорони праці та безпеки 

життєдіяльності – Красавцеву Людмилу Юріївну  (Київський державний 

коледж туризму та  готельного господарства); 

-   методичне об’єднання викладачів фізичного виховання – Дехтяра 

Володимира Дмитровича (Київський державний коледж туризму та  

готельного господарства); 

-   методичне об’єднання завідуючих відділеннями – Бєлінську Галину 

Петрівну (ВСП «Київський фаховий коледж ресторанного господарства 

 НУХТ»);  

-   методичне об’єднання викладачів географії – Полинцева Михайла 

Євгеновича (ПВНЗ «Економіко – правовий технікум при МАУП»); 

- методичне об’єднання викладачів суспільних дисциплін – Биковця 

Олександра Сергійовича (ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і 

технологій КНЕУ ім.. Гетьмана»); 



- об’єднання методистів – Везелєву Тетяну Іванівну (ВСП «Київський 

транспортно- економічний фаховий  коледж НТУ»); 

- методичне об’єднання викладачів викладачів спецдисциплін зі 

спеціальності «Дизайн» Щуцьку Ганну Володимирівну, (Київський 

фаховий коледж прикладних наук); 

- методичне об’єднання викладачів технічних дисциплін в галузі транспорту 

Драпіковського Віктора Івановича (ВСП «Київський транспортно- 

економічний фаховий  коледж НТУ»); 

-  об’єднання заступників директорів з адміністративно-господарської роботи 

- Капшук Наталію Вікторівну, (ВСП «Київський транспортно-економічний 

фаховий  коледж НТУ»); 

- об’єднання головних бухгалтерів - Литвин Тамару Іванівну (ВСП 

«Київський транспортно-економічний фаховий  коледж НТУ»). 

    Згідно з „Положенням  про базовий навчальний заклад” 

рекомендовано директорам ЗФПО встановити голові ММО доплату в 

розмірі 10% ставки заробітної платні /посадового окладу/ з першого  

вересня 2021року. 

 

 

Голова Ради директорів 

ЗФПО  м. Києва                                                          А.К. Похресник 


