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Основні напрямки методичної  роботи

 Оновлення

освітньо-

професійних

програм
Приведення
навчально-плануючої
документації у
відповідність до
стандратів вищої та
фахової передвищої
освіти

Науково-пошукова

робота

Участь викладачів
та студентів у
конференціях,
круглих столах,
науково-практичних
семінарах,
вебінарах;
робота СНТ;

Вивчення та

обмін досвідом

Удосконалення
форм і методів
навчання;
робота у ММО
ЗФПО м. Києва

Підвищення

педагогчної

майстерності

 Підвищення
педагогічної,
професійної
майстерності та
методичного рівня
педагогічних
працівників



- 55 Всеукраїнських та
міжнародних науково-
практичних
конференціях, семінарах,
читаннях, 

- 77 вебінарax, круглих
столах, тренінгax

 опубліковано у наукових
збірниках та збірниках
науково-практичних
конференціях - 28
публікацій.

Публікації 

Наукометрічні бази
України

Scopus, Web of Science

Інші публікації 

Науково-
пошукова робота

 Конференції,

семінари, вебінар

Участь у конференціях
 

 

 

 



Методичні
 матеріали 

Ніна Гомеля 

І місце за методичну розробку «Навчальний
тренінг як засіб професійного зростання
майбутніх педагогів (на прикладі вивчення
дисципліни «Педагогіка») у міському
конкурсі методичних розробок «Педагогічна
знахідка» з дисциплін гуманітарного та
соціально-економічного циклу серед
викладачів закладів фахової передвищої освіти
м. Києва (наказ Ради директорів закладів
фахової передищої освіти м. Києва від
19.01.2022 № 01/2022).



Методичні
 матеріали 

Віта Данькевич

І місце за методичну розробку «розробка на
тему :«Формування пізнавального інтересу
студентів (на прикладі вивчення
дисципліни «Історія України».) у міському
конкурсі методичних розробок «Педагогічна
знахідка» з дисциплін гуманітарного та
соціально-економічного циклу серед
викладачів закладів фахової передвищої освіти
м. Києва (наказ Ради директорів закладів
фахової передищої освіти м. Києва від
19.01.2022 № 01/2022).



Методичні
 матеріали 

Ольга Штапір 

ІІ місце за методичні рекомендації
«Особливості організації контролю
результатів освітньої діяльності здобувачів
освіти з 6 профільно-орієнтованих
економічних дисциплін» у міському конкурсі
методичних розробок серед викладачів
економіко - аналітичного циклу асеред
викладачів закладів фахової передвищої освіти
м. Києва (наказ Ради директорів закладів
фахової передищої освіти м. Києва від
02.02.2022 № 04/2022).



Електронні навчально-

методичні посібники



Дистанційна
роботи

Створені

GoogleClass з

навчальних

дисциплін

 Робота з

продуктами 

 платформами

GOOGLE



Використання 

ZOOM

Google Meet



Було проведено 9  занять:

Бельченко В.П., ЧерноваЛ,Ю.,

Кононенко Ю.М.. Сухоніс Н.С.,

Муляр Г.В., Шуст Г.П., Ханова О.В.

Бєлоусько А.М., Штапір О.М.,

Садовнік Н.В.. 

З використанням інтерактивних

технологій:

•Робота в групах

•Вирішення проблемних завдань

•Самооцінювання

•Використання ІКТ

•Панельна дискусія

Відкриті заняття



Оновлення

персональних

сайтів

викладачів 



Затвердження

сертифікатів

про підвищення

кваліфікації

Виконання вимог Постанови

Кабінету Міністрів України

№6800 від 21.08.2019 р.

Перевірені провайдери

Щорічне підвищення кваліфікації

Затвердження Педрадою у

грудні 



Співпраця з роботодавцями

Структура та зміст освітньо-

професійної програми

Організація прийому на навчання

Організація освітнього процесу

Оцінювання програмних

результатів навчання здобувачів

освіти та академічна

доброчесність

Кадрове забезпечення 

Освітнє середовище та

матеріальні ресурси 

Внутрішнє забезпечення якості

освітньо-професійної програми 

Акредитація ОПП
«Облік та
оподаткування»



Рейтинг
педагогічних
працівників



Рейтинг
педагогічних
працівників



Студентське
наукове
товариство 

V Ювілейна учнівсько-студентська конференція

«Молодіжна наука у контексті суспільно-

економічного розвитку України»

Східноєвропейський університет імені Рауфа

Аблязова;

VI Студентська науково-практична

конференція «Актуальні проблеми культури

української мови і мовлення»;

IІ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Сучасні аспекти та

перспективи розвитку економіки та

менеджменту в ХХІ сторіччі»

ІІІ Студентська науково-практична конференція

«Українська державність: історія, сучасність,

перспективи»»



ЗАВДАННЯ  
на 2022/2023 н.р.

Оновлення ОПП

Оновлення Положень 

Сілабуси

Акередитація 

Англійська мова



Нові реалії
  
Нові виклики
 
Нові вимоги

Нові умови роботи

Нові можливості
 



Дитина – не посудина,
яку треба наповнити,
а смолоскип, який
треба запалити

 (Плутарх)


