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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 коледжів,  

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 2023 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.  

Підсумки міського конкурс методичних розробок серед викладачів 

економіко - аналітичного циклу закладів фахової  передвищої  освіти м. 

Києва  було  проведено 28.02.2023 р. на базі платформи відео - конференцій 

Zoom. 

 

 



Методичні розробки оцінювало журі у складі: 

1. Яровий  Ігор Миколайович, Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування 

Національного авіаційного університету», заступник директора з НР; 

2. Гумен Антоніна Володимирівна,  Київський енергетичний фаховий 

коледж, викладач; 

3. Ямкова Тетяна Андріївна, Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного авіаційного університету», викладач; 

4. Гринчий Яна Володимирівна, Київський фаховий коледж архітектури, 

будівництва та управління, голова ЦК. 

У конкурсі взяли участь 8 ЗФПО м. Києва. 

Члени журі відмітили високий науково - методичний рівень викладачів, 

які подали власну методичну-розробку на конкурс.  Зміст методичних 

розробок має практичне спрямування, відповідає основним вимогам 

написання та відповідає критеріям оцінювання. Журі конкурсу зазначило, що 

всі методичні розробки мають практичну направленість і можуть бути 

застосовані в освітньому процесі ЗФПО.  

 

На підставі рішення журі призові  місця розподілилися  наступним 

чином:  

         Номінація 1:  Електронний навчальний посібник (підручник), ресурс. 

1 місце: Бутова Тетяна Юріївна (ВСП "Київський торговельно-

економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного 

університету"), 

Інформаційний ресурс https://padlet.com/25butova25/padlet-348m0mpzlo90 

з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" розроблено для здобувачів 

фахової передвищої освіти та включає в себе: лекційний блок, практичний 

блок, завдання для самостійної роботи, довідкові матеріали; 

 

2 місце:  Костенко Галина Іванівна (ВСП «Фаховий коледж 

інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного 

університету»), 

Освітній веб-сайт викладача як інструмент інноваційної педагогічної 

діяльності. 

 

https://padlet.com/25butova25/padlet-348m0mpzlo90


Номінація 2:  Інноватика в організації практичного навчання 

студентів 

1 місце: Добровольська Л. В. (ВСП «Київський індустріальний 

фаховий коледж Київського національного університету будівництва і 

архітектури»), 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для індивідуального вивчення дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для здобувачів освіти спеціальностей: 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» під час дистанційного навчання; 

2 місце: Аржанцева А. М.  ВСП "Київський фаховий коледж 

комп'ютерних технологій та економіки НАУ", 

Управління персоналом і економіка праці Методичний посібник для 

виконання курсової роботи для здобувачів фахової передвищої освіти 

спеціальності 051 Економіка; 

3 місце: Швидун Ю.В. (ВСП «Київський індустріальний фаховий 

коледж Київського національного університету будівництва і 

архітектури», випускова циклова комісія за спеціальностями «Оціночна 

діяльність» та «Маркетингова діяльність»), 

Методична розробка до виконання практичних завдань з дисципліни: 

«Фінанси підприємства» для здобувачів освіти фахової передвищої освіти. 

 

Номінація 3: Відкриті заняття, 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: Швидун Ю.В. (ВСП «Київський індустріальний фаховий 

коледж Київського національного університету будівництва і 

архітектури», випускова циклова комісія за спеціальностями «Оціночна 

діяльність» та «Маркетингова діяльність»), 

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни: «Оціночна діяльність» 

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

2 місце:  Сарнавська Л. В. , Ленченко О.  (ВСП " Київський фаховий 

коледж міського господарства Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського"), 



Методична розробка відкритого бінарного заняття з застосуванням елементів 

освітнього коучингу та інтерактивних вправ; 

3 місце: Максименко І.П. (ВСП "Фаховий коледж інформаційних 

систем і технологій КНЕУ ім. В. Гетьмана", 

Політична економія методичні вказівки до навчального матеріалу 

дисципліни для студентів спеціальності 075 Маркетинг ОПП «Комерційна 

діяльність» на тему: “Глобальні проблеми та ризики сучасності”; 

4 місце: Муха О.В,  Стичинська О.А. ВСП «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж Національного транспортного 

університету», 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА виховної години на тему: «Вистояли – 

переможемо!». 

   

 

 Виходячи з підсумків проведення конкурсу, 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяку: 

- голові ММО Харченко Інні Георгіївні за організацію і вчасну звітність; 

- членам журі, що брали участь в розробці Положення та онлайн – 

оцінюванні, 

- викладачам,  роботи  яких  посіли призові місця. 

2. Рекомендувати адміністраціям  вищевказаних закладів освіти здійснити 

матеріальне та моральне заохочення всіх викладачів, роботи яких посіли 

призові місця. 

Голова Ради директорів                        Анатолій ПОХРЕСНИК                                  


