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НАКАЗ 

21  грудня 2021 р. м. Київ № 29 / 2021 

 

 
Про результати проведення науково-практичної інтернет-конференції  

«Актуальні питання методики викладання суспільних дисциплін в 

закладах фахової передвищої освіти» 

серед викладачів  суспільних дисциплін ЗФПО  м. Києва 

Міське методичне об’єднання викладачів суспільних дисциплін м. 

Києва за підтримкою Ради директорів ЗФПО 15 грудня 2021 року провели 

науково-практичну інтернет- конференцію «Актуальні питання методики 

викладання суспільних дисциплін в закладах фахової передвищої 

освіти»   

На міську конференцію було подано 11 заявок від викладачів коледжів м. 

Києва. 

Доповіді учасників були представлені за наступними напрямками: 

 

1. Практичний досвід забезпечення якості фахової передвищої 

освіти. 

Давидова Юлія Євгеніївна, 

 ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту Державного 

університету інфраструктури та технологій». 

Тема : «Організація самостійної роботи в умовах змішаного навчання». 

 

Данькевич Віта Григорівна,  

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка.  
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Тема: «Формування пізнавального інтересу студентів (на прикладі вивчення 

навчальної дисципліни «Історія України»). 

 

Миколаєнко Ірина Іванівна, 

ВСП «Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА». 

Тема: «Тьюторство- технологія супроводу особистісно-професійного розвитку 

здобувачів освіти». 

 

Матвієнко Любов Владленівна , 

ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ».   

Тема: «Актуалізація опорних знань студентів на заняттях з дисципліни 

«Мистецтво (Культурологія)» на прикладі теми «Культура Київської Русі». 

 

2.  Організація дистанційного навчання у ЗФПО. 

Гаврик Тетяна Юріївна , 

Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства. 

Тема: «Проведення семінарських занять викладачами комісії соціально-

гуманітарних дисциплін в умовах дистанційної освіти». 

 

Чайка Світлана Анатоліївна , 

Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства. 

Тема: «Етика спілкування онлайн. Які є «must have» взаємодії студента й 

викладача в сучасних умовах? Норми електронного листування». 

 

Попович Інна Миколаївна ,  

Київський фаховий  коледж туризму і готельного господарства. 

Тема: «Проактивне мислення, як ефективний метод становлення майбутнього 

фахівця в сфері туризму  та готельного господарства». 

 

3. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики 

 

Ремез Микола Миколайович , 

Київський фаховий коледж зв‘язку. 

Тема: «Методи зацікавлення студентів в пізнанні історії». 

 

Дудник Валентина Михайлівна ,  

Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ.  

Тема: «Рефлексія у навчальному процесі». 

 

 

 



Ямковий Олександр Юрійович, 

ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

НАУ». 

Тема: «Контроль та оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

сучасних умовах навчання». 

 

Клименко Оксана Володимирівна, 

ВСП «Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА». 

Тема: «Використання методу ділової  гри на заняттях історії». 
 

Виходячи з підсумків конференції, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяку Голові ММО викладачів суспільних дисциплін 

Биковцю О.С., укладачам-модераторам заходу Клименко О.В. та 

Ямковому О.Ю.  за організацію та проведення науково-практичної 

інтернет -конференції. 

2. Оголосити подяку та видати сертифікати всім учасникам конференції. 

3.  Рекомендувати адміністраціям ЗФПО здійснити моральне та 

матеріальне заохочення викладачів, що взяли участь у конференції. 

 

 

Голова Ради директорів ЗФПО м.Києва          Анатолій ПОХРЕСНИК 


