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НАКАЗ 

20 грудня  2021 р.                                              м. Київ      № 27/2021 

 

«Про підсумки проведення  Всеукраїнської  

науково-практичної конференції  

 «Актуальні питання методики викладання  

загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО»  

02 листопада  2021 року»  

 

            Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту 

освіти» та Спілкою голів рад директорів закладів фахової передвищої освіти 

України 02 листопада 20212 року  проведено Всеукраїнську науково-

практичну конференцію "Актуальні питання методики викладання 

загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО" в рамках 

Тридцять восьмої міжнародної спеціалізованої виставки Міжнародної  

виставки «Освіта та кар’єра – 2021». Місце проведення конференції: Київський 

фаховий коледж електронних приладів. Конференція проведена на платформі 

Zoom. 

 

До участі в роботі конференції були запрошені  науковці, працівники 

закладів фахової передвищої освіти, представники освітянської спільноти.  

Основні напрямки конференції: 

1.Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання. 

2.Дистанційна освіта в умовах адаптивного карантину. 

3.Сучасні засоби формування й розвитку технологічних компетентностей 

здобувачів освіти. 



4.Впровадження новітніх технологій у викладанні загальноосвітніх 

дисциплін. 

5.Аналіз проблем використання підручників з метою підвищення 

ефективності викладання та формування професійних компетентностей у 

студентів. 

6.Виховна робота як складова освітнього процесу. 

7.Підвищення кваліфікації педагогів в умовах реформування ЗФПО 

 

В рамках Міжнародної  виставки «Освіта та кар’єра – 2021» освітяни 

взяли участь у конкурсі «Кращі навчальні посібники для здобувачів закладів 

фахової передвищої освіти». Посібники оцінювало компетентне журі, до  

складу  якого увійшли  представники Національної академії педагогічних 

наук України, ДНУ «Інститут модернізації  змісту освіти», правління 

Товариства “Знання” України, дирекції Центру “Виставки, презентації” 

Товариства “Знання” України, а також  методисти рад директорів закладів 

фахової передвищої освіти України  (методисти базових коледжів). 

 Всього у конференції та конкурсі взяли участь 190 чоловік з різних 

регіонів України. 

 

                До організаційного комітету увійшли: 
 

ПОХРЕСНИК Анатолій – кандидат  філософських наук, Голова Спілки 

обласних Рад директорів закладів фахової передвищої освіти України, 

директор Київського фахового коледжу електронних приладів. 

 

КРЕМІНСЬКИЙ Борис - доктор педагогічних наук, доцент,  головний 

науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» 

 

ПАРЖНИЦЬКИЙ Віктор –  

кандидат педагогічних наук, начальник відділу науково-методичного 

забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

 

ЇВЖЕНКО Юрій – кандидат педагогічних наук, завідувач сектору 

наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових 

молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

 

ВОРОНЦОВА Емілія –  

науковий співробітник відділу проектної діяльності ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти»  

 

ГАЛИЦЬКА Лариса – методист Спілки Голів обласних Рад директорів 

ЗФПО України, голова циклової комісії природничих дисциплін Київського 

фахового коледжу електронних приладів. 



За матеріалами конференції готується збірник статей (укладач – 

Інститут модернізації змісту освіти). 

За результатами експертного оцінювання представлених на конкурс 

робіт учасників виставки, проведеного 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 були визначені переможці та нагороджені  дипломами виставки 

«Освіта та кар’єра – 2021». 

Дипломами переможців номінації «Кращі навчальні посібники для 

здобувачів фахової передвищої освіти» нагороджені: 

 

І ступеня: 

  Відокремлений структурний підрозділ «Севєродонецький 

політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного 

університета імені Володимира Даля  

за навчальний посібник «Основи маркетингу» (базовий рівень). 

Автори: Кукушкін Дмитро Володимирович, завідувач навчальної 

лабораторії, викладач комп’ютерних дисциплін, «спеціаліст першої  

категорії»; Колеснікова Вікторія Вікторівна,  голова ЦК «Економічних та 

фізико-математичних дисциплін», викладач-методист, «спеціаліст вищої  

категорії». 

ІІ ступеня: 

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж 

 за навчальний посібник «Технологія. Навчально-методичний посібник 

(лекції) спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа». Автор:  Ейхман 

Олена Анатоліївна, викладач вищої категорії, викладач-методист. 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету 

«Чернігівська політехніка» 

за навчальний посібник «Українська мова. Синтаксис». Автори: 

Наталія ГРОНА, доктор педагогічних наук, доцент, викладач вищої категорії, 

викладач-методист Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної 

ради; Валентина ЮЩЕНКО, голова методичного об’єднання викладачів 

філологічних дисциплін  закладів фахової передвищої освіти Чернігівської 

області,  викладач вищої категорії, викладач-методист Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж  транспорту та комп’ютерних 

технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»; Олена 

ПОПРУЖНА, викладач вищої категорії, старший викладач Відокремленого 



структурного підрозділу «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних 

технологій Національного університету «Чернігівська політехніка». 

ІІІ ступеня: 

Відокремлений структурний підрозділ «Київський  фаховий 

коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного 

авіаційного університету» за  посібник 

«Українська мова за професійним спрямуванням: Посібник для 

проведення практичних та самостійних робіт». Автор:  Алла  Миколаївна 

Кабаненко, викладач філологічних дисциплін Відокремленого структурного 

підрозділу «Київський  фаховий коледж комп’ютерних технологій та 

економіки Національного авіаційного університету». 

Рівненський фаховий коледж економіки та бізнесу 

за навчальний посібник "Мікробіологія та фізіологія харчування". 

Автор: Багнюк Антоніна Валеріївна, викладач Рівненського фахового 

коледжу економіки та бізнесу 

Комунальний заклад «Криворізький фаховий медичний коледж» за 

посібник для самостійних робіт з дисципліни: «Філософія». Спеціальність 

223: Медсестринство. Сестринська справа перший (бакалаврський)  рівень 

вищої освіти». Автори: Чутова Наталія Павлівна, кандидат соціальних наук, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Комунального закладу 

«Криворізький фаховий медичний коледж»; Суздаль Марина Миколаївна, 

кандидат історичних наук, спеціаліст вищої категорії.  

Дніпровський  технолого-економічний фаховий коледж за посібник 

«Хімія для коледжів». Автор:  Слободнюк Руслан Євгенійович, кандидат 

технічних наук, викладач Дніпровського  технолого-економічного фахового 

коледжу. 

Київський індустріальний фаховий коледж   будівництва і  

архітектури Київського  національного університету будівництва і 

архітектури за посібник «Методична розробка занять з біології і екології. 

Дистанційне навчання – нова формула освіти». Автор:  Мальована Ірина 

Сергіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач предмета «Біологія і екологія» 

Київського індустріального фахового коледжу   будівництва і  архітектури 

Київського  національного університету будівництва і архітектури. 

 

 

 

 

 

 



Виходячи з підсумків конференції,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити подяку науковцям, працівникам закладів фахової 

передвищої освіти, представникам освітянської спільноти, що 

виступили на пленарному засіданні: 

 

 ТУРИЦІ Ользі, кандидату педагогічних наук, методисту, викладачу 

хімічних дисциплін ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і 

переробної промисловості Національного університету харчових технологій;  

 

КРЕМІНСЬКОМУ Борису, доктору педагогічних наук, доценту,  

головному науковому співробітнику Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти»; 

МОРОЗ Майї, доктору педагогічних наук, декану гуманітарно-педагогічного 

факультету КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 

Михайла Грушевського", члену-кореспонденту Академії міжнародного 

співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»; 

БОЙЧУК Ірині, кандидату педагогічних наук, доценту, директору 

Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської 

обласної ради; 

ГАПОН Світлані, заступнику директора з навчальної роботи, викладачу 

хімії; ВСП  «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету»; 

ТИМОШЕНКО Світлані, викладачу, Київський фаховий медичний 

коледж№3;  

РОМАН Ользі,  завідувачу навчально-методичного кабінету, викладачу 

української мови, зарубіжної літератури,  Політехнічний коледж 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського; 

КАБАНЕНКО Аллі, викладачу філологічних дисциплін, ВСП «Київський  

фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного 

авіаційного університету»;  

КОВАЛЕВСЬКІЙ Людмилі, викладачу української мови та літератури, 

голові міського методичного об’єднання викладачів української мови і 

літератури м.Києва, Київський фаховий коледж електронних приладів; 

   



 

МАНЬКО Людмилі, викладачу хімії і біології,  Київський фаховий коледж 

електронних приладів;    

ЮЩЕНКО Валентині, викладачу,  голові методичного об’єднання 

викладачів філологічних дисциплін  закладів фахової передвищої освіти 

Чернігівської області,  ВСП  «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних 

технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»; 

КОЖУХАР Надії, викладачу, ВСП «Фаховий економічний коледж 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»;   

МАКОВЧЕНКО Ірині, практичному психологу, Первомайський 

індустріально-педагогічний фаховий коледж; 

  

МАЛЬОВАНІЙ Ірині, викладачу предмета «Біологія і екологія», ВСП 

«Київський індустріальний фаховий коледж будівництва і  архітектури  

Київського  національного університету  будівництва і архітектури»; 

ЛЕЩИНСЬКОМУ Олегу, кандидату фізико-математичних наук, доценту, 

заступнику директора, викладачу математичних дисциплін, ВСП 

«Фаховий коледж інженерії та управління Національного авіаційного 

університету»; 

СПОДІНІЙ Наталії,  викладачу математики та інформатики,  Київський 

фаховий медичний коледж №3; 

ПАВЛУСЕНКО Олені, викладачу англiйської мови, Фаховий коледж 

економiки, права та iнформацiйних технологiй Унiверситету КРОК. 

 

2. Оголосити подяку закладам фахової передвищої освіти, що взяли 

найактивнішу участь у конференції: 

Житомирський базовий  фармацевтичний  фаховий коледж Житомирської 

обласної ради; 

КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 

Грушевського"; 

Комунальний заклад охорони здоров’я «Вовчанський медичний фаховий 

коледж» Харківської обласної ради;  

ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки 

Національного авіаційного університету»; 

Вінницький технічний фаховий  коледж; 

Київський фаховий коледж електронних приладів. 



 

3. Оголосити подяку та нагородити дипломами переможців номінації 

«Кращі навчальні посібники для здобувачів фахової передвищої 

освіти». 

4. Оголосити подяку членам організаційного комітету конференції за 

організацію і проведення. 

5. Оголосити подяку ЇВЖЕНКУ Юрію Васильовичу, завідувачу сектору 

наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових 

молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» за вагомий внесок в організацію 

та технічне забезпечення проведення конференції. 

6. Керівникам ЗФПО рекомендувати здійснити моральне та матеріальне 

заохочення учасників конференції, а також переможців конкурсу. 

 

Голова Спілки обласних 

Рад директорів ЗФПО  України                         Анатолій ПОХРЕСНИК 

 

 

 

 

 

 


