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  Про підсумки конкурсу на кращу методичну розробку 

серед викладачів географії, екології, туристичних дисциплін                                      
 

         У жовтні – листопаді 2021 року міським методичним об’єднанням 

викладачів географії, екології та туристичних дисциплін закладів фахової 

передвищої освіти м. Києва був проведений конкурс на кращу методрозробку. 

 

   На конкурс були представлені методичні розробки викладачів ЗФПО міста 

Києва. 

        Конкурсні роботи оцінювало журі у складі : 

- Полинцев М.Є. - Економіко-правовий технікум при МАУП; 

- Коберська Г.М – ВСП  «Фаховий коледж інформаційних систем і технологій 

КНЕУ ім. В.Гетьмана»; 

- Манчинська С.М. – ВСП «Фаховий  економічний коледж КНЕУ ім. 

В.Гетьмана»; 

- Зульфігарова Н.О. – Київський фаховий коледж зв’язку; 

- Примак І.М. – Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури. 

 

          За результатами підведення підсумків міського конкурсу переможцями  

були визнані: 

 

 

 

 

 



 

 

У номінації «Позакласна робота з географії як складова цілісного творчого 

освітнього процесу»: 

 

Примак Інна Миколаївна, Київський фаховий коледж транспортної 

інфраструктури.  

Тема роботи: «Позакласна робота з географії в умовах дистанційного навчання».  

 

У номінації «Методика дистанційної комунікації між учасниками освітнього 

процесу на онлайн-заняттях з географії та туристичного країнознавства»: 

 

Мариненко Зінаїда Володимирівна, ВСП «Фаховий коледж мистецтв та 

дизайну» Київського національного університету технологій та дизайну. 

Тема: «Дистанційна комунікація та правила цифрового етикету між учасниками 

освітнього процесу на онлайн-заняттях з географії та туристичного 

країнознавства». 

 

У номінації «Сучасні освітні технології в умовах сьогодення»: 

Хоменко Вікторія Вікторівна, ВСП «Київський фаховий коледж комп'ютерних 

технологій та економіки НАУ». 

Тема: Теоретичні та практичні технології у викладанні географії. 

 

У номінації «Методика викладання туристичних дисциплін»: 

 

Полинцев Михайло Євгенійович – Економіко-правовий технікум при МАУП.  

Тема «Використання соціальних мереж під час проведення онлайн навчання» 

 

У номінації «Методика викладання дисципліни «Розміщення продуктивних 

сил»: 

Коберська Галина Миколаївна  - ВСП «Коледж інформаційних систем і 

технологій КНЕУ». 

Тема: «Методика проведення онлайн занять з дисципліни «Розміщення 

продуктивних сил». 

 

Виходячи з підсумків проведення конкурсу, 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяку викладачам, які посіли призові місця: 

     Коберській Г.М - ВСП «Коледж інформаційних систем і технологій КНЕУ»; 

Примак І. М. – Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури; 

Полинцеву М.Є. – Економіко-правовий технікум при МАУП;  



Хоменко В.В. - ВСП «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій 

та економіки НАУ; 

          Мариненко З.В. - ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну»  

          Київського національного університету технологій та дизайну 

 

      2. Оголосити подяку викладачам, які взяли участь у роботі журі. 

 

      4. Адміністраціям ЗФПО рекомендувати здійснити матеріальне та моральне 

заохочення викладачів, які посіли   призові місця у конкурсі. 
 

 

     Голова Ради директорів 

      ЗФПО м.Києва                                     Анатолій ПОХРЕСНИК 

 


