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НАКАЗ 

 

10 грудня 2021 р.                         м. Київ                            № 26/2021 

 

    Про результати проведення Конкурсу  методичних розробок серед 

викладачів  інформатики та програмування закладів фахової  передвищої  

освіти м. Києва. 
 

Конкурс методичних розробок серед викладачів  інформатики та 

програмування  закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва проведено 07.12.2021 

р. на базі платформи MS TEAMS. 
 

Методичні розробки оцінювало журі у складі: 
 

Голова журі -  Карпенко Н.Д., голова ММО викладачів інформатики та 

програмування м. Києва; 
 

Члени журі: 
 

- Апенько Н.В., Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

інформаційних технологій та землевпорядкування Національного 

авіаційного університету»; 

- Волинець В.О., Київський енергетичний фаховий коледж; 

- Гончаренко Н.Є, Київський фаховий коледж електронних приладів; 

- Горбенко А.А., Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені  

Антона Макаренка; 

- Грущинська О.Г., Київський енергетичний фаховий коледж; 

- Жидка О.В., Київський фаховий коледж зв’язку; 

- Круш О.Є., Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий 

коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного 

університету»; 

- Нужненко О.С, Київський фаховий коледж електронних приладів; 

- Помазун О.М., Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

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



- Сорока Є.М., Київський енергетичний фаховий коледж;  

- Стародуб О.П., Київський фаховий  коледж туризму та готельного 

господарства. 
 

Призові місця розподілилися  наступним чином: 
 

1. Номінація «Методичне забезпечення предмету»: 
 

1 місце  - Рябчук Н.А. -  викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інженерії та управління 

Національного авіаційного університету». 

Тема методрозробки: «Методичні вказівки до виконання 

лабораторних та практичних робіт. Основи 

програмування». 
 

2 місце  -  Нечипорук О.П., Гришко Н.О., Рябчук Н.А. -  викладачі 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інженерії та управління Національного авіаційного 

університету». 

Тема методрозробки: «Методичні вказівки до виконання 

кваліфікаційної роботи». 
 

2. Номінація «Комп’ютерний практикум з використанням прикладних 

програм»: 
 

1 місце  -  Артеменко О.І. -  викладач Київського фахового коледжу 

туризму та готельного господарства. 

Тема методрозробки: «Робочий зошит Міжнародна система 

GDS бронювання туристичних послуг Amadeus. 

Інформаційні системи та технології в туризмі». 
 

2 місце  - Жук Т.М. -  викладач Київського фахового коледжу  

прикладних наук. 

Тема методрозробки: «Adobe Photoshop. Лабораторний 

практикум Інформатика». 
 

3. Номінація «Методика впровадження інноваційних технологій при  
нетрадиційних формах проведення занять»: 

 

1 місце  - Новосад Н.М. -  викладач Київського фахового коледжу 

туризму та готельного господарства.  

Тема методрозробки: «Методичне забезпечення дисципліни 

«Інформаційні системи в готельному господарстві» в 

умовах змішаного навчання». 
 

2 місце  - Воровченко Н.М. - викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних систем і 

технологій ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». 

Тема методрозробки: «Концепція побудови пошарового 

зображення засобами растрового графічного редактора 



Adobe Photoshop, як інструмента для дизайну. Технології 

(Вступ до спеціальності)». 
 

4. Номінація «Впровадження методу проектів у навчально-виховній 

діяльності» 

1 місце  - Гаманюк І.М. - викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних систем і 

технологій ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». 

Тема методрозробки: «Впровадження наскрізного проекту 

Об'єктно-орієнтоване програмування». 
 

 

7. Номінація: «Підвищення якості засвоєння навчального матеріалу»: 
 

1 місце  -  Бурмак Ю.А. - викладач Київського фахового коледжу 

зв’язку. 

Тема методрозробки: «Mind map як інструмент 

вдосконалення якості організації навчальною практикою 

«Навчальна практика з програмування».  
 

2 місце  -  Краліна Г.С. - викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного 

університету». 

Тема методрозробки: «Збірник тестових завдань з курсу 

«Основи програмування та алгоритмічні мови» Дисципліна 

«Основи програмування та алгоритмічні мови».  
 

Виходячи з підсумків проведення конкурсу, 
 

 НАКАЗУЮ: 
 

1. Оголосити подяку за допомогу в організації конкурсу методичних розробок 

викладачів  інформатики та програмування ЗФПО м. Києва: 

- голові ММО викладачів інформатики та програмування, викладачу 

Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства Карпенко 

Н.Д.; 

- членам журi, що брали участь в оцінюванні. 

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

3. Рекомендувати адміністраціям  вищезгаданих навчальних закладів здійснити 

матеріальне та моральне заохочення всіх викладачів, роботи яких посіли 

призові місця. 

 

 

 

 

Голова Ради директорів 

ЗФПО м. Києва                                    Анатолій  ПОХРЕСНИК 

 


