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                                                  НАКАЗ  

20 грудня  2021 р.   м. Київ                            № 28/ 2021 

 

 про результати проведення міжрегіональної  онлайн-наради міського 

методичного об’єднання викладачів української    мови та літератури 

ЗФПО  м. Києва 

Міське методичне об’єднання викладачів української мови та 

літератури ЗФПО м. Києва за підтримки Ради директорів ЗФПО м. Києва  

провело міжрегіональну  онлайн-нараду за результатами  конкурсу робіт, 

представлених на  виставку «Освіта та кар’єра – 2021», яка була 

організована  Інститутом  модернізації  змісту освіти  Міністерства освіти і 

науки України, Національною академією педагогічних наук України, 

правлінням Товариства «Знання» України, дирекцією Центру «Виставки, 

презентації» правління Товариства «Знання» України.  Заклади фахової 

передвищої освіти взяли участь у  номінації «Кращі навчальні посібники 

для здобувачів фахової передвищої освіти». 

 

У нараді  взяли участь: 

1. ЇВЖЕНКО Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач 

сектору наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки 

фахових молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти ДНУ 

«Інститут модернізації  змісту освіти», який привітав переможців конкурсу 

посібників з української мови та літератури. 



2. Валентина ЮЩЕНКО, викладач української мови та літератури,  ВСП 

«Фаховий коледж транспорту та комп`ютерних технологій» Національного 

університету "Чернігівська політехніка",  голова методичного об’єднання 

викладачів  української мови та літератури ЗФПО Чернігівської області, яка 

презентувала  (як переможець конкурсу) посібники з української мови та 

літератури для студентів коледжів та технікумів і виступила з доповіддю на 

тему: Компетентнісний підхід : практика моделювання під час вивчення 

української мови та літератури в закладах передвищої фахової освіти.  

3. Алла КАБАНЕНКО, викладач ВСП  «Київський фаховий коледж 

комп’ютерних технологій та економіки НАУ», яка (як переможець конкурсу), 

презентувала свої посібники з української мови за професійним 

спрямуванням для різних спеціальностей і виступила з доповіддю на тему: 

Презентація посібника: Укладання навчального посібника як оптимізації 

процесу формування фахової компетентності молодшого бакалавра. 

4. Антоніна ДУДЧЕНКО, викладач української мови та літератури 

Сумського коледжу економіки і торгівлі, голова обласного методичного 

об`єднання викладачів української філології ЗФПО Сумської області, яка 

поділилася досвідом роботи і виступила з доповіддю на тему: Обмін 

досвідом:  проведення міжобласних нарад,  інформація про заходи щодо 

подальшої співпраці викладачів-філологів ЗФПО різних регіонів. 

Підсумовуючи результати наради,   

 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяку  Голові ММО викладачів української мови і 

літератури   Ковалевській  Л.Б. за організацію та проведення онлайн-

наради. 

2. Оголосити подяку всім учасникам наради; рекомендувати 

адміністраціям ЗФПО  здійснити моральне та матеріальне заохочення 

викладачів, що взяли участь у нараді. 

 

 

Голова Ради директорів  

 ЗФПО  м. Києва                                                    Анатолій ПОХРЕСНИК

                              


