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НАКАЗ                                         

 

   „19 ”січня   2022 р.                         м. Київ                              № 01/ 2022 

  

Про підсумки проведення   

міського  конкурсу методичних 

розробок  «Педагогічна знахідка»   

серед викладачів гуманітарних та  

соціально-економічних дисциплін   

ЗФПО м. Києва. 

 

          На базі Відокремленого структурного підрозділу Київський 

індустріальний фаховий коледж Київського національного університету 

будівництва і архітектури 12 січня 2022р. відбулося засідання конкурсної 

комісії по підведенню підсумків на кращу методичну розробку серед 

викладачів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ЗФПО м. 

Києва у складі: 

 

- Клименко Оксана Володимирівна – голова комісії конкурсу, викладач 

циклової комісії гуманітарних  та соціально-економічних дисциплін 

(ВСП Київський індустріальний фаховий коледж Київського 

національного університету будівництва і архітектури); 

- Биковець Олександр Сергійович – голова міського методичного 

об’єднання викладачів суспільних дисциплін ЗФПО м. Києва (Фаховий 

коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); 



- Данькевич Віта Григорівна -канд. пед наук, викладач-методист 

(Київський професійно-педагогічний фаховий коледж ім. Антона 

Макаренка); 

- Матвієнко Любов Владленівна - викладач вищої категорії  (ВСП 

«Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»); 

- Адаменко Ольга Іванівна- викладач (ВСП «Оптико-механічний   

фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка»); 

- Коваленко Олена Миколаївна - старший викладач (Київський 

професійно-педагогічний фаховий коледж ім. Антона Макаренка). 

 
 

За результатами підведення підсумків міського конкурсу місця були 

розподілені таким чином: 

 

Дисципліна : Політична економія 

І місце:  

Білявська Алла Миколаївна, 

ВСП Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА. 

Методична розробка на тему: «Завдання для модульного контролю 

знань здобувачів освіти під час дистанційного та змішаного форматів 

навчання з дисципліни «Економіка (політична економія)»; 

 

Ямкова Тетяна Андріївна,  

ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

НАУ». 

Методична розробка семінарського заняття на тему : «Підприємництво. 

Фірма в системі ринкових відносин». 

 

 

Дисципліна: Політологія 

І місце:  

Ямковий Олександр Юрійович, 

ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

НАУ». 

Навчальний практикум для самостійної роботи студентів з вивчення 

курсу «Політологія». 

 

ІІ місце 

Материнський Ростислав Григорович,  

ВСП «Фаховий економічний коледж ДВНЗ Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. 

Методична розробка на тему : «Дидактичні матеріали до відео уроків з 

суспільних дисциплін (відео презентації)». 



 

 

 

ІІІ Місце: 

Гаврик Тетяна Юріївна, 

Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства. 

Методична розробка проведення відкритого семінарського заняття з 

навчальної дисципліни «Політологія». 

 

Дисципліна: Педагогіка 

І місце: 

Гомеля Ніна Семенівна, 

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона 

Макаренка.  

Методична розробка на тему: «Тренінг з розвитку дидактичної 

культури майбутніх педагогів (на прикладі вивчення дисципліни 

«Педагогіка»). 

 

 

Дисципліна: Історія України 

І місце:  

 Матвієнко Олена Миколаївна, 

ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ». 

Методична розробка на тему: «Українська революція: доба Директорії» 

Модульний посібник з історії України; 

 

Данькевич Віта Григорівна 

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона 

Макаренка . 

Методична розробка на тему :«Формування пізнавального інтересу 

студентів (на прикладі вивчення дисципліни «Історія України». 

 

 

Дисципліна « Історія: Україна і світ» 

І місце: 

Ремезовський Микола Володимирович, 

Київський фаховий коледж зв’язку 

Робочий зошит з предмету «Історія: Україна і світ» 

 

 

Дисципліна : Етика ділового спілкування» 

І місце: 

Попович Інна Миколаївна, 

Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства. 



  Методична розробка на тему: «Навчально-методичні матеріали для 

студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Етика ділового 

спілкування». 

 

Дисципліна: Правознавство 

І місце: 

Михайлюк Олена Вікторівна, Чубова Антоніна Володимирівна, 

Фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Методичні рекомендації до проведення міжпредметного 

нестандартного заняття: Історико-правової вікторини-аукціону як одного з 

засобів розвитку пізнавальних інтересів студентів та узагальнення знань. 

 

Дисципліна: Всесвітня історія 

І місце:  

Влазнєва Жанна Олександрівна, 

ВСП «Фаховий економічний коледж державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» 

Методична розробка з предмету «Всесвітня історія» на тему: 

«Окупаційний порядок і рух опору. Голокост. Капітуляція Німеччини. 

Нюрнберзький і Токійський процеси». 

 

Дисципліна: Культурологія 

І місце:  

Шевченко Вікторія Іванівна, Матвієнко Любов Владленівна, 

ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж  КНТЕУ». 

Методична розробка на тему: «Матеріали проведення відкритого 

бінарного заняття на тему: «Сталінський режим-різновид тоталітаризму» з з 

дисципліни «Історія України», «Всесвітня історія» ,«Культурологія». 

 

Овсієнко Валентина Іванівна, Фещенко Олена Юріївна 

ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного 

транспортного університету». 

Методична розробка на тему: «Історія та символіка чоловічого 

українського костюма-історико-культурологічний аспект» з дисциплін 

історія України та культурологія. 

 

Дисципліна : Громадянська освіта 

І місце:  

Весельська Наталія Олександрівна 

ВСП «Фаховий економічний коледж державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». 



Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Громадянська 

освіта (Основи економічної теорії)» на тему: «Макроекономічна 

нестабільність: циклічність, безробіття та інфляція»; 

 

Миколаєнко Ірина Іванівна 

 ВСП Київський індустріальний коледж Київського національного 

університету будівництва і архітектури. 

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Громадянська 

освіта» на тему: «Демократична держава». 

 

Виховні заходи 

I місце: 

Стичинська Олена Анатоліївна, Муха Ольга Василівна, 

ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж 

Національного транспортного університету». 

Методична розробка виховної години  «14 жовтня 2021р. – День 

захисників і захисниць України»; 

 

Клименко Оксана Володимирівна, 

ВСП Київський індустріальний  фаховий коледж КНУБА. 

Методична розробка виховного заходу на тему: «Український бомонд». 

 

Виходячи з підсумків конкурсу,  

НАКАЗУЮ: 

 1. Оголосити подяку: 

- голові Міського методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін  ЗФПО 

м. Києва Биковцю Олександру Сергійовичу та голові журі конкурсу Клименко 

Оксані Володимирівні (ВСП Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА)  

за організацію проведення конкурсу ; 

- адміністрації ВСП Київського  індустріального  фахового коледжу КНУБА 

за сприяння в організації  та проведенні конкурсу, а саме: 

- директору коледжу  Кікто Світлані Михайлівні; 

- заступнику директора з навчальної роботи Баклан  Оксані Вікторівні; 

- членам конкурсної комісії, що оцінювали конкурсні роботи викладачів: 

Данькевич Віті Григорівні, Матвієнко Любов Владленівні, Адаменко 

Ользі Іванівні та Коваленко Олені Миколаївні. 

 2. Адміністрації вищезгаданих навчальних закладів рекомендувати 

здійснити матеріальне та моральне заохочення  викладачів, які посіли призові 

місця у конкурсі. 

 

Голова Ради директорів  

ЗФПО м. Києва                                     Анатолій ПОХРЕСНИК 

 


