
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Міське методичне об’єднання викладачів суспільних 

 дисциплін ЗФПО  м. Києва 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні 
питання методики викладання суспільних дисциплін в закладах 

фахової передвищої освіти»  серед викладачів  суспільних дисциплін 
ЗФПО  м. Києва 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Схвалено на засіданні Міського 
                                                          методичного об’єднання викладачів 
                                                          суспільних дисциплін ЗФПО  м. Києва 
                                                          Протокол  № 1 від „20” жовтня 2021 р.                     
                                                          Голова методоб’єднання 
                                                            ___________ О.С.Биковець 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ 2021 



 
 

 
Рада директорів ЗФПО та Міське методичне об’єднання викладачів 

суспільних дисциплін запрошує до участі у науково-практичній інтернет-
конференції «Актуальні питання методики викладання суспільних дисциплін в 
закладах фахової передвищої освіти».  

Науково-практична конференція є однією із форм теоретичної і 
практичної підготовки педагогічних працівників на основі виявлення і 
узагальнення практичного педагогічного досвіду. 
 

Метою конференції є підвищення професійної майстерності  викладачів 
суспільних дисциплін закладів фахової передвищої освіти, обмін педагогічним 
та дослідницьким досвідом, науковими і практичними досягненнями у галузі 
суспільних наук (Історія України, Всесвітня історія, Основи правознавства, 
Основи філософських знань, Культурологія, Соціологія, Політологія, 
Економічна теорія, Політекономія, Педагогіка).  

Основними завданнями конференції є: 
- підвищення професійної майстерності педагогів закладів фахової 

передвищої освіти щодо інноваційних методів роботи, стимулювання їх творчої 
активності та педагогічної ініціативи; 

- вивчення, узагальнення та поширення  педагогічного досвіду 
роботи з обдарованими дітьми та молоддю, задоволення їх потреб у  
професійному самовизначенні, творчій самореалізації; 

- впровадження в навчально-виховний процес методики навчання, 
орієнтованих на дослідницьку діяльність студентів. 

 
Доповіді учасників можуть бути представлені за наступними напрямами: 

1. Практичний досвід забезпечення якості фахової передвищої освіти; 
2. Організація дистанційного навчання у ЗФПО; 
3. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. 

 
 

Програма заходу включає в себе наступні етапи: 
- Реєстрація учасників. Надіслати заявку на участь на електронну 

пошту climenko.ox@ukr.net до 10 грудня 2021 року.  В заявці вказати прізвище, 
ім’я, по батькові виступаючого; назву закладу фахової передвищої освіти 
(повністю); посаду; назву секції, тему доповіді, телефон, електронна пошта 
(додаток 1).  

Наприклад: Клименко Оксана Володимирівна, «ВСП Київський 
індустріальний фаховий коледж КНУБА», голова циклової комісії 



філологічних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; секція 2 
«Організація дистанційного навчання у ЗФПО»; тема доповіді: «……»; 096-412-
27-39;  climenko.ox@ukr.net 

 
Конференція проходитиме на засіданні міського методичного об’єднання 

15 грудня 2021 року в онлайн форматі на платформі Zoom конференції виступ 
учасника  5-10 хвилин. 

Інформація виступу подається на електронну пошту до 10 грудня 
оформлена у word 2000. Доповідь оформлюється на форматі аркуша А4 з 
полями: 
• ліве – 25 мм; 
• праве - 15 мм;  
• верхнє і нижнє - по 20 мм.  
           Весь текст друкується шрифтом «Times New Roman» 14.  У правому 
верхньому куті Прізвище І.П. учасника, його посада, назва навчального закладу 
оформлюється у стовпчик. По середині жирним вказується назва доповіді. 
 
            Посилання на захід будуть надані в групу Viber викладачів ММО 
суспільних дисциплін. 

 
 
 
 
Укладачі: 

Голова ММО викладачів суспільних 
дисциплін ЗФПО м. Києва, 
викладач-методист 
ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем  
і технологій КНЕУ ім.. Гетьмана»      О.С. Биковець 

 
Викладач культурології, 

спеціаліст вищої категорії,  
ВСП Київський індустріальний  
фаховий коледж КНУБА       О.В. Клименко 
 

 
Канд.пед.наук, заст. дир. з навчально-виробничої  
роботи ВСП "Фаховий коледж інформаційних  
технологій та землевпорядкування НАУ»                                         О.Ю. Ямковий                     
 

 

 

 
 
 
 



ДОДАТОК 1 
  

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦІЇ  

 
«Актуальні питання методики викладання суспільних дисциплін в 

закладах фахової передвищої освіти» 
 
1. Прізвище,  ім’я, по батькові (повністю)________________________  

2. Місце роботи  ________________________ 

3. Посада ___________________________________  

4. Назва секції ___________________________________  

5. Тема доповіді ___________________________________  

6. Телефон ___________________________ 

7. Електронна пошта ___________________________ 

 

 

 

 

 

 


