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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

РАДА ДИРЕКТОРІВ 

 

 ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ   м. КИЄВА 

 

 
 

01042,м. Київ, вул.Іоанна Павла ІІ, 17                                        тел., факс (044) 528-65-96 

          E – mail: RADA_2009@ukr.net   

             сайт: spylka.com.ua  

 

НАКАЗ 

 

02 лютого  2022 р.                         м. Київ                                 № 04/2022  

 

Про результати проведення міського конкурсу   

методичних розробок    серед викладачів  

економіко - аналітичного циклу  

закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва. 

 

З метою активізації науково-педагогічної роботи викладачів ЗФПО,  

сприяння удосконаленню сучасних інтерактивних технологій у змішаному 

навчанні, обміну досвідом серед викладачів міста, поширення нових форм, 

методів, технологій педагогічного досвіду, створення, апробації та 

поширення власних систем викладання, організації навчальної діяльності 

студентів Міським методичним об’єднанням викладачів економіко - 

аналітичного циклу був проведений конкурс методичних розробок серед 

викладачів ЗФПО м.Києва. 

Міський конкурс на кращу методичну розробку викладачів економіко-

аналітичного циклу проводився у січні-лютому 2022 року відповідно Плану 

роботи ММО економіко-аналітичного циклу ЗФПО м. Києва. Учасники 

конкурсу надсилали свої методичні розробки кожному члену журі на 

електронну адресу для попереднього аналізу.  
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Підсумки міського конкурс методичних розробок серед викладачів 

економіко - аналітичного циклу закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва  

було  проведено 01.02.2022 р. на базі платформи відео - конференцій Zoom. 

 

Методичні розробки оцінювало журі у складі: 

1. Котирло О.О., Київський професійно-педагогічний фаховий коледж 

імені Антона Макаренка; 

2.  Головненко М.М., Київський фаховий коледж електронних 

приладів;  

3. Швидун Ю.В., Відокремлений структурний підрозділ  "Київський 

індустріальний фаховий коледж Київського національного університету 

будівництву і архітектури"; 

4. Цирюк В.В., Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та 

управління. 

У конкурсі взяли участь 12 методичних розробок з 12 ЗФПО м.Києва. 

На підставі рішення журі місця розподілилися  наступним чином за 

номінаціями:  

Номінація 1: Методичне забезпечення предмету (методичні розробки 

окремих занять дисциплін економіко-аналітичного циклу, методичні 

рекомендації до семінарських занять, методичні вказівки та 

рекомендації з самостійної роботи студентів). 

 

1 місце: Єрчик Н.Д.  Методична розробка з дисципліни «Статистика 

для економістів» «Методичні рекомендації до практичної роботи №1» на 

тему: «Статистичне спостереження» (Відокремлений структурний 

підрозділ «Оптико-механічний фаховий коледж Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка», циклова комісія 

спеціальних економічних дисциплін) – актуальні, довершені рекомендації 
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проведення практичного заняття із результатами робіт студентів щодо 

проведених статистичних спостережень, зауважень немає. 

1 місце: Георгієвська О.Ю. Методична розробка відкритого заняття з 

дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Визначення чисельності 

основних та допоміжних груп працівників автотранспортного підприємства» 

(Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж Національного транспортного 

університету», циклова комісія «Економіки, менеджменту та туризму») – 

рекомендації проведення практичного заняття щодо розрахунку чисельності 

основних та допоміжних груп працівників автотранспортного 

підприємства на основі таблиць із роз’ясненням виконання завдань, 

зауважень немає. 

2 місце: Базильчук Т.Г. Методичні вказівки і завдання для проведення 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Статистика» (Відокремлений 

структурний підрозділ «Київський фаховий коледж комп’ютерних 

технологій та економіки Національного авіаційного університету», 

випускова комісія Спеціальностей 051 Економіка та 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування) – рекомендації та завдання для 

практичних робіт з дисципліни «Статистика»  на основі таблиць із 

роз’ясненням виконання завдань, інформація актуальна, але в деяких 

завданнях є посилання на застарілі дані, в списку рекомендованих джерел 

відсутні новітні джерела. 

3 місце: Гаприндашвілі Б.В. Методична розробка-презентація 

вступного заняття-активної лекції на тему: «Сутність та теорії походження 

грошей» з дисципліни «Гроші та кредит» (Київський фаховий коледж 

готельного господарства, циклова комісія фінансово-облікових та 

загальноекономічних дисциплін) – презентація в слайдах активної лекції з 

дисципліни «Гроші та кредит» зроблена в зручному форматі, з поясненнями, 

але відсутні складові заняття: мета, завдання, висновки. 
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4 місце: Батнічук Т.В. Методична розробка відкритого заняття з 

дисципліни «Облік у бюджетних організаціях» на тему: «Облік розрахунків 

по оплаті праці, страхуванню та стипендіях» (Відокремлений структурний 

підрозділ «Київський транспортно-економічний фаховий коледж 

Національного транспортного університету», циклова комісія 

«Економіки, менеджменту та туризму») – розробка відкритого заняття є 

лише формальним поданим текстом лекції, в якій відсутні складові заняття: 

мета, завдання, висновки, та не містить оригінальності. 

 

Номінація 2: Навчальні практикуми, посібники 

 

1 місце: Швидун Ю.В. Електронний посібник з дисципліни «Оціночна 

діяльність» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(Відокремлений структурний підрозділ «Київський індустріальний 

фаховий коледж Київського національного університету будівництва і 

архітектури», випускова циклова комісія за спеціальностями «Оціночна 

діяльність» та «Маркетингова діяльність») – висококваліфікована 

досконала наукова праця з актуальною інформацією, методично грамотна 

структура електронного посібника, зручна для використання, без 

зауважень. 

2 місце: Ямкова Т.А. Практикум для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Гроші і кредит» (Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного авіаційного університету», циклова комісія економічних 

дисциплін) – практичні рекомендації та завдання для самостійних робіт з 

дисципліни «Гроші та кредит» з поданими тестовими завданнями, 

задачами, але  в списку рекомендованих джерел відсутні новітні джерела. 

3 місце: Малишко Л.Г. Практикум з дисципліни «Бухгалтерський 

облік» (технології) для здобувачів фахової передвищої освіти  спеціальності 
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071 «Облік і оподаткування» (Київський фаховий коледж туризму та 

готельного господарства, комісія загальноекономічних та облікових 

дисциплін) – практичні завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» 

містять рекомендований комплекс оформлення та розробки форм 

бухгалтерської звітності, виконання задач, але в роботі присутні технічні 

помилки, недосконале оформлення методичної розробки, в списку 

рекомендованих джерел посилання на застарілі джерела. 

4 місце: Малинка Т. В. Нормування праці. Навчальний посібник у 

таблицях і схемах для студентів, які навчаються на ОПП «Організація 

виробництва» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (Київський механіко-

технологічний фаховий коледж, циклова комісія економічних 

дисциплін) – посібник зручний у використанні, але в списку рекомендованих 

джерел посилання на застарілі джерела, відсутня оригінальність. 

 

Номінація 3: Виховні заходи з дисциплін економіко-аналітичного циклу 

(присвячені розвитку компетенції студентів, вдосконаленню методики 

викладання, вдосконаленню методичної забезпеченості, впровадженню 

інноваційних технологій, нових форм та методів навчання). 

 

1 місце: Цирюк В.В. Методичні рекомендації до виконання курсового 

проєкту з дисципліни «Організація виробництва»  (Київський фаховий 

коледж архітектури, будівництва та управління, циклова комісія  

управління та адміністрування) – є досконалою розробкою рекомендацій до 

виконання курсового проекту згідно нормативів фахової передвищої освіти, 

яка містить всі структурні компоненти та дає змогу користувачам 

зрозуміти поставлені завдання, без зауважень. 

2 місце: Штапір О.М. Методичні рекомендації «Особливості 

організації контролю результатів освітньої діяльності здобувачів освіти з 
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профільно-орієнтованих економічних дисциплін» (Київський професійно-

педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка, циклова комісія 

загальноекономічних та профільно-орієнтованих економічних 

дисциплін) – є розробкою виховного характеру рекомендацій до організації 

контролю результатів освітньої діяльності здобувачів освіти, яка дає змогу 

користувачам зрозуміти методику контролю в освітньому процесі в 

конкретному коледжі, без зауважень. 

3 місце: Макієвська О.М., Муха О.В. Методична розробка відкритого 

заходу на тему: «Туризм очима студентів» (Відокремлений структурний 

підрозділ «Київський транспортно-економічний фаховий коледж 

Національного транспортного університету», циклова комісія 

«Економіки, менеджменту та туризму») – є сценарієм проведеного заходу зі 

студентами до Міжнародного Дня туризму, носить конкретику для 

проведення в певному коледжі, без зауважень. 

Виходячи з підсумків проведення конкурсу,  

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяку за допомогу в організації конкурсу методичних 

розробок викладачів  економіко-аналітичного циклу ЗФПО м. Києва: 

- членам журі, що брали участь в онлайн – оцінюванні; 

- Голові ММО викладачів економіко-аналітичного циклу   Харченко Інні 

Георгіївні за організацію конкурсу і вчасну звітність; 

-  викладачам, роботи яких  посіли призові місця. 

2. Рекомендувати адміністраціям  вищевказаних закладів освіти  здійснити 

матеріальне та моральне заохочення викладачів, роботи яких посіли 

призові місця. 

 

Голова Ради директорів  

ЗФПО м. Києва                                                             А.К. Похресник 

 


