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Про результати проведення конкурсу методичних розробок
із зарубіжної літератури «Педагогічна майстерність - 2021»
серед викладачів ЗФПО міста Києва.
Конкурс методичних розробок із зарубіжної літератури «Педагогічна
майстерність» проводився з метою:
- підтримки творчості викладачів зарубіжної літератури;
- розвитку професійної компетентності;
- пошуку нових форм і методів навчання, ідей, сучасних педагогічних
інформаційно-комунікативних технологій;
- розвитку педагогічної творчості та вміння використовувати нові
інноваційні підходи у навчанні;
- застосування педагогіки партнерства;
- виявлення та поширення кращих методичних напрацювань колег.
Конкурс оцінювало журі у складі:
Плешкун В. І. – голова ММО викладачів зарубіжної літератури, викладач
Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж мистецтв та
дизайну Київського національного університету технологій та дизайну».
Семен О. Я. – методист, викладач Приватного вищого навчального
закладу «Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії
управління персоналом».

Ляхова В. П. – завідувач відділення 1, викладач Відокремленого
структурного підрозділу Київський індустріальний фаховий коледж
Київського національного університету будівництва і архітектури.
Дикун М. В. – викладач Відокремленого структурного підрозділу
«Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного
транспортного університету».
Попазова М. І. – викладач української мови і літератури Київського
фахового коледжу архітектури, будівництва та управління.
16 грудня 2021 року на платформі ZOOM відбулося онлайн-засідання журі
щодо поданих конкурсних робіт і визначено переможців у номінаціях:
«Система підсумкового та поточного опитування студентів»
Призове місце – Навчальний посібник для перевірки та контролю
поточних і залишкових знань студентів 1 курсу, викладач
Тамадаєва Марина Валеріївна (Київський електромеханічний фаховий
коледж).
«Інноваційні технології на заняттях зарубіжної літератури»
Призове місце - Співпраця нового формату бібліотеки «Медіатека» та
Київського фахового коледжу будівництва, архітектури та управління у
проведенні тематичних заходів та уроків зарубіжної літератури, викл.
Шевченко Алла Анатоліївна, Сіра Лілія Борисівна (Київський фаховий
коледж будівництва, архітектури та управління).
«Розробка сучасного заняття з зарубіжної літератури»
ІІ місце – Утілення в оповіданні Милорада Павича «Скляний равлик» рис
постмодернізму (розробка практичного заняття), викладач
Мурейко Наталія Вікторівна (Вищий навчальний заклад «Перший Київський
медичний коледж»);
ІІІ місце - Проєктна підсумкова робота. Психологічні особливості поведінки
героїв творів із зарубіжної літератури (на основі матеріалів за 10-11 клас),
викладач Лаврова Альона Валеріївна (Відокремлений структурний
підрозділ «Київський торговельно-економічний фаховий коледж Київського
національного торговельно-економічного університету»).
21 грудня 2021 року на онлайн-засіданні ММО викладачів зарубіжної
літератури всі учасники презентували власні розробки. Методичним
об’єднанням погоджено рекомендувати представлені методичні розробки до
розповсюдження та використання в практичній діяльності викладання курсу
зарубіжної літератури в освітньому процесі ЗФПО.

Виходячи з підсумків конференції,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити подяку Голові ММО викладачів зарубіжної літератури Плешкун
Віті Іванівні за організацію та проведення конкурсу;
2. Оголосити подяку членам журі, що брали участь в оцінюванні робіт.
2. Адміністрації вищезгаданих ЗФПО рекомендувати здійснити матеріальне та
моральне заохочення викладачів, які посіли призові місця.
Голова Ради директорів ЗФПО м.Києва
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