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Наказ  
 

          28 грудня 2021 року                    м. Київ                            №32/2021     

 

«Про підсумки конкурсу   методичних розробок серед  

викладачів фізики і астрономії 

 закладів фахової передвищої освіти м. Києва» 

 
З метою активізації творчої роботи викладачів, сприяння 

удосконаленню фахової майстерності та педагогічному пошуку, 

заохочення педагогів до опанування сучасних інтерактивних технологій у 

навчанні та позааудиторній діяльності, обміну досвідом серед викладачів 

міста, поширення нових форм, методів, систем передового педагогічного 

досвіду, створення, апробації та поширення власних методик викладання, 

організації навчальної діяльності студентів міським методичним 

об’єднанням викладачів фізики ЗФПО м. Києва у грудні 2021 року був 

проведений конкурс методичних розробок. 

     У конкурсі взяли участь     6    закладів фахової передвищої освіти, а саме : 
 

1. Київський механіко-технологічний фаховий коледж; 

2. Київський фаховий  коледж зв’язку; 

3. Київський фаховий коледж прикладних наук; 

4. Київський енергетичний фаховий коледж; 

5.  Перший київський фаховий медичний коледж; 

6. ВСП «Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА». 

 

 

 

 



Виходячи з підсумків конкурсу,  НАКАЗУЮ: 
 

        1. Оголосити подяку: 

 

- членам журі, що взяли активну участь у роботі: 
1. Малішевській О.В., викладачу Київського механіко-технологічного 

фахового коледжу, голові ММО викладачів фізики і астрономії, 

спеціалісту вищої категорії, викладачу-методисту;  

2. Чумаку М.Є., д.п.н., професору, завідувачу кафедрою теорії та 

методики навчання фізики і астрономії НПУ ім. М.П. Драгоманова; 

3. Слободянюк Л.В., викладачу Київського фахового коледжу зв’язку, 

спеціалісту вищої категорії, викладачу-методисту. 

 

- викладачам,  методичні  розробки  яких  перемогли  у  наступних 

номінаціях (посіли перше місце):  

 За кращу розробку уроку з фізики: 

Савенку В.О., викладачу ВСП «Київський індустріальний фаховий 

коледж КНУБА», за розробку заняття на тему: «Дисперсія світла. 

Ультрафіолетове, інфрачервоне та рентгенівське випромінювання»; 

 За методичну розробку лабораторних робіт з фізики із застосуванням 

новітніх технологій: 

Трушковській Л.М., викладачу Київського енергетичного фахового 

коледжу, за методичну розробку з теми: «Лабораторні роботи з фізики 

в умовах навчання з використанням дистанційних технологій (на 

прикладі лабораторної роботи «Визначення коефіцієнту 

жорсткості»)»; 

 За методичну розробку з розв’язування задач:  

Нога В.П, викладачу Першого київського фахового медичного 

коледжу за роботу «Розробка методичних вказівок до розв’язування 

задач на тему: «Рух тіла під дією сили тяжіння». 

 За методичну розробку з методики впровадження новітніх технологій 

у освітній процес: 

Швед Т.М, викладачу Київського фахового коледжу прикладних наук, 

за розробку на тему: «Гуманізація і гуманітаризація вивчення фізики».  

 

   2. Рекомендувати адміністраціям вищезгаданих навчальних закладів 

здійснити матеріальне та моральне  заохочення викладачів, які перемогли у 

конкурсі.  

 

Голова  Ради директорів 

ЗФПО м. Києва                                                 Анатолій ПОХРЕСНИК   
 

 

 

 

 


