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ПРОТОКОЛ №5 

засідання комісії Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР – 2022» 

 9 червня 2022 року         м. Київ 

 

Присутні: Ничкало Н.Г., доктор педагогічних наук, професор, академік-

секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; Горді-

єнко В.П., кандидат педагогічних наук, вчений секретар відділення професійної 

освіти і освіти дорослих НАПН України; Іщенко Т.Д., кандидат педагогічних наук, 

професор, директор Державної установи «Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти»; Хоменко М.П., кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з навчально-методичної роботи Державної установи «Науково-

методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»; Дудник Т.П., заступник 

директора з методичної роботи Державної установи «Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої освіти»; методисти Державної установи «Науково-

методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (всього 17 осіб). 

 

Голова: Кремень В.Г., доктор філософських наук, професор, дійсний член 

(академік) НАН і НАПН України, Президент НАПН України, президент Товариства 

«Знання» України. 

Секретар: Лихогод Н.Г., завідувач лабораторії педагогічних інновацій 

Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 

освіти» 

 

Порядок денний: 

1. Про фінальний тур конкурсу «Педагогічний ОСКАР – 2022». 

Доповідач: Лихогод Н.Г. 

2. Представлення конкурсних робіт за номінаціями. 

Доповідачі: Шевченко В.І., Борхаленко Ю.О., Синявська Н.І., Деркач Н.Є., 

Вишневська О.В., Трісунова Т.В., Кураченко Г.М., Маринич Ю.В., Клименко Н.О., 

Кучеренко Л.Л., Кушніренко В.В., Зібарєва І.Д., Ткачук О.М., Рощенко І.В., 

Степанова І.О., Ольховик Т.О. 

 

З першого питання СЛУХАЛИ: 

Лихогод Н.Г., яка поінформувала, що Всеукраїнський конкурс «Педагогічний 

ОСКАР» проводять щороку на виконання Меморандуму про співпрацю 

Національної академії педагогічних наук України та Державної установи 

«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти». Основна мета 

проведення конкурсу – виявлення та підтримка творчої діяльності педагогів, 

залучення широкого кола освітян до створення, вивчення й поширення сучасних 

інноваційних освітніх технологій і кращих педагогічних практик.  
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Конкурс проходив у два тури: відбірковий – у закладі освіти та фінальний – у 

Державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 

освіти».  

На фінальний тур конкурсу надійшло 1320 конкурсних робіт у двох номінаціях 

із 157 закладів фахової передвищої освіти. На першу номінацію «Інновації науково-

методичного забезпечення освітньої діяльності та управління закладу фахової 

передвищої освіти» надійшло 96 конкурсних робіт. На другу номінацію «Інновації у 

створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, 

навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання 

студентської молоді в умовах викликів сьогодення» надійшло 1224 конкурсних 

робіт. 

Усі роботи надійшли вчасно, оформлено відповідно до Положення про 

проведення конкурсу «Педагогічний ОСКАР – 2022». 

 

З  другого питання СЛУХАЛИ:  

Шевченка В.І., Борхаленка Ю.О., Синявську Н.І., Вишневську О.В.,Трісуно- 

ву Т.В., Кураченко Г.М., Маринич Ю.В., Деркач Н.Є., Зібарєву І.Д., Клименко Н.О., 

Кучеренко Л.Л., Кушніренко В.В., Ткачук О.М., Рощенко І.В., Степанову І.О., 

Ольховик Т.О., методистів Державної установи «Науково-методичний центр вищої 

та фахової передвищої освіти», членів експертної групи з оцінювання конкурсних 

робіт. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визначити переможцями та нагородити: 

 

У номінації: ІННОВАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

за впровадження інноваційної моделі управління 

закладом фахової передвищої освіти 

«Педагогічний ОСКАР» 

ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного 

аграрного університету»  

Діджиталізація освітнього процесу. Досвід роботи 

ЛИТВИНЕНКО Анатолій, ГОРОХ Наталія, ХЛОНЬ Ірина  
 

І місце 

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного 

аграрного університету» 

Онлайн-центр служби охорони праці. Сучасний вебсайт 

ЛЕНДРИК Людмила, МИДЛОВЕЦЬ Максим, ЧАЛА Інна 

 

за інноваційну діяльність закладу фахової передвищої освіти  

у забезпеченні якісної підготовки конкурентоспроможного фахівця 

«Педагогічний ОСКАР» 
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Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу 

Система методичного провайдингу Криворізького фахового коледжу торгівлі та 

готельно-ресторанного бізнесу  

САКВА Валентина, ЛИСЕНКО Віталій, СИДОРЕНКО Наталя, СТАРОВОЙТ 

Марина 

 

І місце 

ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного 

аграрного університету» 

Компетентнісний підхід як основа підготовки конкурентоспроможних фахівців. 

Методична розробка 

Група авторів 

 

І місце 

Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я. Франка Житомирської 

обласної ради 

Циклова комісія викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Сайт 

КРАСОВСЬКА Людмила 

 

І місце 

ВСП «Горохівський фаховий коледж Львівського національного університету 

природокористування» 

Інноваційна діяльність циклової комісії закладу фахової перед вищої освіти у 

забезпеченні якісної підготовки конкурентоспроможного фахівця. Методична 

розробка 

ПУНДИК Ірина 

 

ІІ місце 

ВСП «Харківський фаховий коледж харчової промисловості Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка» 

Нормативно-правові, організаційно-методичні та практичні аспекти роботи 

відділення в умовах імплементації Закону України  «Про фахову передвищу  

освіту». Методична розробка 

САСІМОВА Інна, НЕМЦОВА Ірина, АБРАМОВА Тетяна 
 

ІІ місце 

ВСП «Старобільський фаховий коледж Луганського національного аграрного 

університету» 

Формування конкурентоспроможності студентів ВСП «Старобільський фаховий 

коледж Луганського національного аграрного університету» засобами технологій 

трендспоттингу. Методична розробка 

ЧУПРОВА Ліна, АБРАМОВА Аліна 

 

ІІ місце 

ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» 
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Інтерактивний тренажер «TEAM UP ITЖУA». Методична розробка 

АНАНЧЕНКО Юлія, ДОРОШКОВА Ольга, ОЧКОВА Тетяна, РОВНА Анна, 

ПОНОМАРЕНКО Наталія 
 

ІІІ місце 

ВСП «Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж Уманського 

національного університету садівництва» 

Інноваційна діяльність циклової комісії обліково-економічних та фінансових 

дисциплін у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців. 

Методична розробка 

БАБЕНКО Оксана, МАСЕЛЬСЬКА Раїса, ТАРАНЕНКО Вікторія  

 

за впровадження інновацій у дистанційному навчанні 

«Педагогічний ОСКАР» 

ВСП «Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» 

Організація дистанційного навчання із застосуванням цифрових інструментів 

середовища Google workspase. Навчальний курс 

УЛИНЕЦЬ Аліса, МАРГІТИЧ Зореслава, КРИЖАНІВСЬКА Наталія  

 

І місце 

ВСП «Харківський фаховий коледж харчової промисловості Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка» 

Інновації в освітньому процесі у ВСП «Харківський фаховий коледж харчової 

промисловості ХНТУСГ» в умовах карантину. Методичний супровід  

БОНДАРЕНКО Ольга, ДАВЛЕТШИНА Лілія, СУДАКОВА Олена 
 

ІІ місце 

ВСП «Техніко-економічний фаховий коледж Національного 

університету «Львівська політехніка» 

Досвід закладу освіти у впровадженні онлайнових сервісів дистанційної 

платформи Google Works pase for Education. Методична розробка  

БЛАГУТА Ольга 
 

ІІ місце 

Млинівський технолого-економічний фаховий  коледж  

Організація дистанційного навчання у коледжі на платформі Gsuite for Education. 

Методична розробка 

ЙОСЕНКО Михайло, МЕТЕЛЮК Сергій 
 

ІІІ місце 

ВСП «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського 

національного університету технологій та дизайну» 

Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Discord. 

Методична розробка 

МАЛИНОВСЬКА Наталія, ТАІШЕВА Маргарита 
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за впровадження інновацій у реалізації моделей відкритої освіти 

«Педагогічний ОСКАР» 
ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» 

Медіаосвіта ‒  електронний навчальний курс для викладачів закладу фахової 

передвищої освіти 

ЯКИМЧУК Ірина 

 

за впровадження інновацій в організації виховного  

процесу в закладі фахової передвищої освіти 

І місце 

ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного 

аграрного університету» 

На допомогу куратору. Посібник для роботи із здобувачами освіти складної 

соціальної адаптації, які потребують підвищення педагогічної уваги  

КОМАРОВА Лариса, ЛОГВІНЕНКО Віталіна, ОНИЩЕНКО Наталія 

 

ІІ місце 

ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного 

аграрного університету» 

Народний музей С.А. Ковпака 

ОВСЯНКО Денис 

ІІ місце 

ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського 

національного аграрного університету»  

«Музей коледжу – відкритий простір для спілкування» 

Група авторів  

ІІ місце 

ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету» 

Козацтво: історія, традиції, сьогодення. Методична розробка 

ГЕТЬМАН Роман, ТИТОРЧУК Людмила, ПОЧТАР Михайло, МАРТИНЕНКО 

Інна 

  ІІІ місце 

ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного авіаційного університету» 

Навчально-виховні проєкти в умовах дистанційного навчання в освітньому 

просторі коледжу. Методична розробка  

МАРЧУК Галина, ФУРСА Любов, МАКСИМЧУК Віра 

ІІІ місце 

ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

Дистанційний формат реалізації виховної роботи в аспекті   

національно-патріотичного становлення особистості. Цикл відеопроєктів 

ЧУРІЛОВА Вікторія, БЄЛІКОВ Максим 
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за формування інноваційного освітнього середовища   

закладу фахової передвищої освіти 

 

І місце 

Київський фаховий коледж прикладних наук  

Створення платформи міжнародного освітнього ресурсу з вивчення американської 

і української жестових мов. Методична розробка 

Група авторів 

 

ІІ місце 

КЗ «Покровський педагогічний фаховий коледж» 

Створення безпечного освітнього середовища шляхом психологічного супроводу. 

Методична розробка 

РИГА Галина 

ІІІ місце 

ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових 

технологій» 

Колаборація стейкхолдерів як мобільна основа у формуванні компетентностей 

практикоорієнтованого фахівця. Комунікаційна платформа 

ДАНИЛЬЧЕНКО Наталія, КУКУРУДЗЯК Леся, ЗАЛІСЬКА Світлана 

 

Номінація: ІННОВАЦІЇ  У СТВОРЕННІ Й УПРОВАДЖЕННІ СУЧАСНИХ 

МЕТОДИК, ФОРМ, ПРИЙОМІВ ВИКЛАДАННЯ, НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАЦІОНАЛЬНОГО Й 

ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ  

ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ 

 

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

(е-навчання, дистанційне, змішане (гібридне), мобільне,  

проблемне, різнорівневе навчання тощо) 

І місце 

КРАВЧЕНКО Ганна ‒  викладач, Придніпровський державний металургійний 

коледж  

Використання інтелект-карт у навчанні студентів та педагогічній діяльності 

викладача. Методична розробка 

І місце 

ЕСМАНОВА Любов ‒  викладач-методист, ВСП «Путивльський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного університету» 
Фінансовий облік. Сучасні освітні технології дистанційного навчання на 

платформі Moodle. Навчально-методичне забезпечення з дисципліни   
 

ІІ місце 

СЕРБІНА Світлана ‒  викладач, ВСП «Індустріальний фаховий коледж 

Криворізького національного університету» 

Інформатика. Віртуальна дошка Google Jamdoard як інструмент візуалізації та 

організації співпраці на заняттях. Методична розробка 
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ІІ місце 

НОВІКОВА Світлана ‒  викладач-методист, ВСП «Старобільський фаховий 

коледж Луганського національного аграрного університету» 

STEM-орієнтований підхід до навчання як метод формування і розвитку розумово-

пізнавальних і творчих якостей молоді. STEM-навчання 
 

ІІ місце 

КОРОСТЕЛЬОВА Вікторія, КАРТАШОВА Юлія ‒  викладачі, Слов'янський 

енергобудівний технікум  

Енергія в побуті,  природі і техніці. Відкрите бінарне заняття з фізики та 

англійської мови. Методична розробка 
 

ІІІ місце 

НАУМЕНКО Тетяна ‒  викладач, Мигійський коледж Миколаївського 

національного аграрного університету 

Впровадження в процес вивчення інформатики інтерактивних технологій у 

хмарному форматі. Методична розробка 
 

ІІІ місце 

САВЧЕНКО Ніна ‒  викладач-методист, ВСП «Маловисторопський фаховий 

коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету» 

Дидактичні матеріали для забезпечення освітнього процесу з предмету 

«Математика» в умовах дистанційного навчання. Методична розробка 

 

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (гейміфікація) навчання  

(кейс-метод,  вебквести, подієва освіта, метод проєктів, бриколаж  тощо) 

 

«Педагогічний ОСКАР» 

ЯЩЕВСЬКА Оксана, ГАРКАВА Лариса ‒  викладачі, ВСП «Аграрно-економічний 

фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» 

Economic Games під одним дахом. Ігрові технології  
 

І місце 

ПРОДАН Андрій ‒  викладач, КЗ Сумської ОР «Шосткинський фаховий медичний 

коледж» 

Біологія і екологія. Метод кросенс як засіб реалізації двопівкульного підходу під 

час навчання предмета 
 

І місце 

КОРОГОДІНА-КЛИМЕНКО Наталія ‒  завідувач бібліотеки, НОВИКОВА 

Світлана ‒  заступник директора, КЗ «Покровський педагогічний фаховий коледж» 

Ігрофікація в бібліотечній діяльності. Посібник 
 

ІІ місце 

ДОВГОРУК Лариса ‒  викладач, КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний 

коледж» Чернігівської обласної ради  

Німецька мова. Навчальний тренінг для студентів І курсу спеціалізації 

«Сестринська справа» DEUTSCHMACHT UNS SPAB 
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ІІ місце 

ХАРИТЮК Інна ‒  викладач, Коростишівський педагогічний фаховий коледж 

імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради 

Українська мова. Сторітелінг як сучасний поліфункціональний інструмент на 

заняттях української мови. Методична розробка   
 

ІІ місце 

СЕРДЮК Вікторія ‒  викладач, ВСП «Василівський фаховий коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» 

Встановлення договірних відносин. Проєкт 
 

ІІІ місце 

САМЧУК Лідія ‒  викладач, Мирогощанський аграрний фаховий коледж 

Історія України використання кейс-методу при викладанні предмету. Кейс-метод 
 

ІІІ місце 

МОСКАЛЕНКО Олена ‒  викладач, ВСП «Полтавський політехнічний фаховий 

коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

Освітня квест-кімната «Голоси правди». Інтелектуальна гра про історію 

Голодомору 
 

ІІІ місце 

ПРОКАЗА Євгенія ‒  викладач, ВСП «Старобільський фаховий коледж 

Луганського національного аграрного університету». 

Хімія. Ігрові технології навчання. Методичні рекомендації    
 

ІІІ місце 

ГРУДИНА Аліна ‒  викладач, ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж 

Сумського національного аграрного університету» 

Німецька мова. Використання Case-Study 
 

ОСВІТНІЙ ВЕБСАЙТ ВИКЛАДАЧА (ДИСЦИПЛІНИ) 

І місце 

ДАНИЛИШИН Володимир – викладач ВСП «Техніко-економічний фаховий 

коледж національного університету «Львівська політехніка» 

Технологія і організація будівельно-монтажних і ремонтних робіт в газовому 

господарстві. Освітній веб-сайт викладача 

І місце 

БЕСЕДОВСЬКА Ірина ‒  викладач-методист, Коростишівський педагогічний 

фаховий коледж імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради 

Українська мова за професійним спрямуванням. Освітній вебсайт викладача 
 

ІІ місце 
ЄРОХІНА Надія, АНДРУЩЕНКО Олександра  ‒  викладачі ВСП «Технолого-

економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного 

університету»  

Основи філософських знань. Освітній вебсайт викладача 
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ІІ місце 

РОЙ Наталія ‒  викладач, ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного університету» 

Віртуальний кабінет викладача математики. Віртуальний кабінет 
 

ІІІ місце 

ДРАГАН Юлія ‒  викладач, Кропивницький аграрний фаховий коледж  

Основи нарисної геометрії та інженерна графіка. Технічна механіка. Основи 

технічної творчості. Освітній вебсайт викладача 
 

ІІІ місце 

БОНДАРЕНКО Наталія ‒  викладач, Прилуцький агротехнічний коледж  

Теоретичні основи електротехніки. Освітній вебсайт викладача 
 

СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 

  «Педагогічний ОСКАР» 

РАДКЕВИЧ Володимир – викладач, Коростишівський педагогічний фаховий 

коледж імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради  

Збірник публіцистичних есе у просторовому контексті фактору впливу на 

гуманізацію освітнього процесу та становлення культури гідності майбутніх 

вчителів початкових класів засобами музичного мистецтва. Сучасний навчально-

методичний посібник 
 

І місце 

ПЕТРОВА Ольга – викладач-методист, ВСП «Рівненський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

Геодезія. Навчально-методичний посібник 
 

І місце 

ЩЕЛКУНОВА Анжеліка – викладач-методист, ВСП «Технолого-економічний 

фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» 

Іноземна мова (англійська мова) за професійним спрямуванням. Навчально-

методичний посібник для практичних занять 
 

І місце 

ГАВРИЛЮК Петро – викладач, Кам’янець-Подільський фаховий коледж культури 

і мистецтв  

Хореографічне мистецтво західної Європи від найдавніших часів до ХХ століття. 

Навчальний посібник з дисципліни «Історія хореографічного мистецтва» 
 

ІІ місце 

САВІНА Мирослава – викладач, Коростишівський педагогічний фаховий коледж 

імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради  

Основи інклюзивної освіти. Навчальний посібник 
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ІІ місце 

ТЮФКІЙ Євгенія, ЧЕРНИШ Аліна – викладачі, ВСП «Житомирський 

торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного 

торговельного економічного університету» 

Мовленнєва компетентність викладача. Інтерактивний практикум. Сучасний 

навчально-методичний посібник 
 

ІІ місце 

БОЛУХ Віра, ВОЛКОВА Світлана, ЄВДОКИМОВА Ольга – викладачі, 

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної 

ради 

Кишенькова математика. Сучасний навчально-методичний посібник 
 

ІІІ місце 

ПОЛІЩУК Наталія, ЧАЛА Інна – викладачі, ВСП «Технолого-економічний 

фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» 

Технологія молока і молочних продуктів. Навчально-методичний QR-посібник для 

виконання курсової роботи 

ІІІ місце 

ГРИЦАК Валентина – викладач, ВСП «Немішаївський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України»,  

ЧЕРНЮК Наталія – викладач-методист, ВСП «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-

економічного університету»  

Геометрія. Основи стереометрії. Мультимедійний навчальний посібник 
 

ІІІ місце 

ХОЛОБЦЕВА Ірина – викладач, ВСП «Технологічний фаховий коледж 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету» 

Вступ до фаху. Навчальний посібник з навчальної дисципліни 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 

 

І місце 

КРАВЧУК Інна, ПЕТРИНА Юлія ‒  викладачі, ВСП «Технологічно-промисловий 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 

GRAMMAR IN SONDS. Електронний навчально-методичний посібник 

 

ІІ місце 

ГОЖЕНКО Оксана ‒  викладач, Мирогощанський аграрний коледж 

Економіка підприємства. Електронний посібник з навчальної дисципліни 

 

ІІ місце 

ХАРЧУК Юрій ‒  викладач, Мирогощанський аграрний коледж 

Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування.  

Електронний посібник з навчальної дисципліни 
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ІІ місце 

КОРНІЙЧУК Наталія, ДОБРИДЕНЬ Ірина ‒  викладачі, Мирогощанський 

аграрний коледж 

Інформатика. Електронний посібник з навчальної дисципліни 
 

ІІ місце 

ОЛІЙНИК Олег ‒  викладач-методист, ВСП «Шевченківський фаховий коледж 

Уманського національного університету садівництва» 

Гідропривод. Електронний підручник з навчальної дисципліни 
 

ІІІ місце 

НАЗАРОВА Алла ‒  викладач-методист, ОКУ «Подільський медичний фаховий 

коледж імені В.О. Жуковського» 

Хірургічний інструментарій. Електронний посібник 
 

ІІІ місце 

БЛАГА Оксана, ДМИТРІВ Богдан ‒  викладачі, Рогатинський аграрний фаховий 

коледж  

Аналітична хімія. Електронний підручник з дисципліни 

 

СУЧАСНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 «Педагогічний ОСКАР» 

ДАНИЛОВА Зоя, КОВАЛЬСЬКА Ольга ‒  викладачі-методисти, Дніпровський 

фаховий коледж технологій та дизайну   

Композиція костюма. Електронний навчально-методичний комплекс 
 

І місце 

ВАСЮК Станіслав ‒  викладач, СОЛОД Любов ‒  викладач-методист, ВСП 

«Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного 

університету» 

Основи комп’ютерної графіки. Інтерактивний навчально-методичний комплекс з 

практичних занять 
 

І місце 

ГУБА Олександр ‒  викладач, ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені 

П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету» 

Фізична культура для забезпечення дистанційного навчання. Електронний 

навчально-методичний комплекс 
 

І місце 

КРИВЕНЬКА Ольга ‒  викладач-методист, КРИВЕНЬКА Вікторія ‒  викладач, 

ВСП «Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного»  

Фармакологія з рецептурою. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальної практики 
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ІІ місце 

ГАЛЯМАР Валентина ‒  викладач-методист, Криворізький фаховий коледж 

торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу 

Підприємницький тренінг. Електронний навчально-методичний комплекс 

 

ІІ місце 

ГОРОДНИК Катерина, НІКОЛАЄНКО Алла ‒  викладачі, ВСП «Немішаївський 

фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування 

України»  

Інформатика. Інтерактивний навчально-методичний комплекс дисципліни 

 

ІІ місце 

МАТІЙКО Інна ‒  викладач-методист, ДАВИГОРА Тетяна ‒  викладач, ВСП 

«Бобринецький аграрний фаховий коледж імені В.Порика Білоцерківського 

національного аграрного університету»  

Економіка сільського господарства. Навчально-методичний комплекс  

 

ІІІ місце 

ГОРПИНЧЕНКО Наталія ‒  викладач, ВСП «Золотоніський фаховий коледж 

ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»  

Лікарські та отруйні рослини. Навчально-методичний комплекс 

 

ІІІ місце 

ВАЩИШИН Олександр, ШЕВЧУК Віктор, НИКОЛЮК Наталія ‒  викладачі-

методисти, ВСП «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського 

національного університету садівництва»  

Трактори і автомобілі. Навчально-методичний комплекс дисципліни 

 

РОБОЧІ ЗОШИТИ 

І місце 

МИКОЛАЙЧУК Ірина – викладач, ВСП «Золочівський фаховий коледж 

Львівського національного університету природокористування» 

Українська література. Робочий зошит  

І місце 

ТУНІК Наталія, ЛЕВЧЕНКО Наталія – викладачі, Коростишівський педагогічний 

фаховий коледж імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради  

Легка атлетика з методикою навчання. Робочий зошит для практичних занять з 

навчальної дисципліни 
 

ІІ місце 

КУКУЄВА Олена, ПАРШИНА Олена – викладачі, Полтавський комерційний 

технікум 

Українська національна кухня. Інтерактивний робочий зошит з навчальної 

дисципліни  
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ІІ місце 

СТЕПАНЧУК Людмила – викладач, ВСП «Золотоніський фаховий коледж 

ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» 

Вступ у спеціальність. Робочий зошит для практичних занять 

ІІ місце 

ЗАЛУЖЕНКО Валентина, МУЗИКА Вікторія – викладачі, ВСП «Бобринецький 

аграрний фаховий коледж імені В.Порика Білоцерківського національного 

аграрного університету» 

Загальна екологія. Робочий зошит для проведення практичних занять 
 

ІІІ місце 

ШАЛАР Валентина – викладач, ВСП «Ананьївський аграрно-економічний 

фаховий коледж Уманського національного університету садівництва» 

Комерційне товарознавство. Робочий зошит для практичних занять з навчальної 

дисципліни 
 

ІІІ місце 

КОРДОНСЬКА Ірина – викладач-методист, ОСТАНІНА Юлія – викладач, ВСП 

«Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 

Математика. Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни 
 

ІІІ місце 

ГЕСИК Лариса – викладач, Новочорторийський технолого-економічний фаховий  

коледж 

Хімія. Робочий зошит з навчальної дисципліни 
 

ОПОРНІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ 

І місце 

МАТУСЕВИЧ Наталія – викладач, Володимир-Волинський фаховий коледж 

Земельне право. Опорний конспект 
 

ІІ місце 

СІГАЧОВА Наталя – викладач, Технолого-економічний коледж Миколаївського 

національного аграрного університету 

Математика. Показникові та логарифмічні функції. Опорний конспект лекцій 
 

ІІІ місце 

АНТАС Наталія – викладач, ВСП «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої 

освіти «Подільський державний університет»  

Транспортні засоби. Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
 

ІІІ місце 

КОВАЛЬЧУК Тетяна, КОВАЛЬЧУК Борис – викладачі, ВСП «Василівський 

фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного» 

Вступ до спеціальності. Курс лекцій та презентацій 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

І місце 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Наталія – викладач, Слов’янський енергобудівний технікум 

Онлайн-олімпіада. Тестовий квест 
 

І місце 
ТОМАШ Оксана – викладач, ВСП «Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої 

освіти «Подільський державний університет» 

Українська  література 70-90-х років ХІХ ст. людина в центрі уваги. 

Мультимедійні дидактичні вправи 
 

ІІ місце 

КІРЯЧОК Марина, КИРПОНОС Ольга, ПОПЛАВСЬКА Світлана – викладачі, 

ВСП Фаховий коледж Житомирського медичного інституту Житомирської 

обласної ради 

Українська література. Інтерактивний збірник вправ для перевірки знань з 

навчальної дисципліни 
 

ІІІ місце 

БАЛАХТАР Михайло – викладач, ВСП «Ерастівський фаховий коледж  

ім. Е. К. Бродського Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету» 

Технологія виробництва продукції рослинництва. Онлайн-тести в Google-формі 

 

ІІІ місце 

САМОЛЬЯНОВА Ольга – викладач, Володимир-Волинський фаховий коледж 

Технічна механіка. Збірник тестів 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКУМИ 

 І місце 

ФЕЛЬ Наталія, МЕДВЕДЮК Ірина – викладачі, Володимир-Волинський фаховий  

коледж 

Геодезія. Практичний посібник для виконання лабораторних та практичних робіт 
 

І місце 

КОСЕНЧУК Наталія – викладач-методист, ЗАСТАВСЬКА Олена – викладач,  

ВСП «Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного» 

Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Електронний 

практикум 
 

І місце 

КУХТА Катерина, КОНКІНА Тетяна – викладачі-методисти, ВСП «Лубенський 

фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного 

університету» 

Фінансовий облік. Електронні методичні рекомендації з навчальної практики 
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І місце 

ДАЦЕНКО Володимир – викладач, Каховський агротехнологічний фаховий 

коледж 

Фізіологія рослин з основами мікробіології. Електронний практикум 

 

І місце 

ШВАЛЮК Володимир, БІЛОЦЕРКІВСЬКА Лілія – викладачі-методисти, 

Новочорторийський технолого-економічний фаховий коледж 

Насінництво і селекція. Електронний лабораторний практикум з навчальної 

дисципліни 
 

ІІ місце 

МЕДВІДЬ Михайло – викладач, ВСП «Рівненський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

Інженерна графіка. Навчальний практикум 
 

ІІ місце 

БАЛДИЧ Людмила – викладач-методист, ВСП «Рівненський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Робочий 

зошит для виконання практичних робіт 
 

ІІ місце 

СТРИК Павло – викладач, ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 

Комп’ютерна графіка. Навчальний практикум 
 

ІІІ місце 

Група авторів ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету» 

Економіка. Навчальний практикум 
 

ІІІ місце 

ПІВЧУК Анна – викладач, Київський фаховий медичний коледж імені П.І. Гаврося 

Медсестринство в акушерстві. Навчальний практикум 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ  

(відеолекції, навчальні відеофільми, бук-трейлери, ютуб-канали) 

І місце 

РОМАНІВ Микола ‒  викладач, ДВНЗ «Калуський політехнічний фаховий 

коледж» 

Механіка по-українськи. YouTube-канал 
 

І місце 

САДВАРІ Юрій, ДУРДИНЕЦЬ Тетяна ‒  викладачі-методисти, ІВАНИШ Ганна ‒  

студентка другого курсу, ВСП «Мукачівський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 
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Оперативне лікування собак за сечокам’яної хвороби. Навчальний відеофільм 
 

І місце 

СЕРДЮК Олександр, РОГОВА Людмила ‒  викладачі-методисти, ВСП 

«Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного 

аграрного університету» 

Технічна механіка. Відеолекція 
 

ІІ місце 

РОМАНОВА Олена ‒  викладач, ДП «Київський хореографічний коледж»  

Крос-дисциплінарні комунікації у хореографічному коледжі в режимі офлайн + 

онлайн: філософія, культурологія, майстерність актора. Інтерактивні засоби 

навчання 
 

ІІ місце 

КУРІЦА Маріанна ‒  викладач, ВЕРКАЛЕЦЬ Роман ‒  викладач-методист, 

Рогатинський аграрний фаховий коледж 

Dairy Products. Відеолекції 
 

ІІ місце 

ГОРДЕЦЬКА Марія, КОСІНОВА Оксана ‒  викладачі, ДЗЮБАК Володимир ‒  

інженер-електронік навчально-практичної лабораторії, ВСП «Новокаховський 

фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного»  

Продукти бджільництва. Навчальний відеофільм 
 

ІІІ місце 

ІЛЬЧЕНКО Володимир ‒  викладач-методист, БАБУШКО Сергій ‒  завідувач 

навчальної лабораторії, ВСП «Шевченківський фаховий коледж Уманського 

національного університету садівництва»  

Сівалки для сівби просапних культур. Навчальний відеофільм 
 

ІІІ місце 
ШУЛІКА Сергій, БОНДАР Інна ‒ викладачі-методисти, ВЕЛИЧКО Віктор ‒
викладач, ВСП «Старобільський фаховий коледж Луганського національного 

аграрного університету»  

Експлуатація машин і обладнання. Навчальний відеофільм   
 

ПОЗААУДИТОРНА (ГУРТКОВА) РОБОТА  

І місце 

ЛИТВИНЕНКО Михайло ‒  викладач-методист, ВСП «Хомутецький фаховий 

коледж Полтавського державного аграрного університету»   

«СкальпельОК». Інтернет-проєкт. Віртуальний гурток 
 

І місце 

БІЛЯК Ольга, ЧОРІ Аліса – викладачі-методисти, ВСП «Мукачівський фаховий 

коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», 

ЧОРІ Каміла – здобувач вищої освіти ОС магістр, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 
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У вирі художнього слова. Літературний портал 
 

І місце 

БАБІНЕЦЬ Оксана ‒  викладач, Івано-Франківський фаховий коледж технологій 

та бізнесу 

Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти під час проведення 

гурткової роботи (з досвіду роботи). Методична розробка 

 

ІІ місце 

САЛАБАЙ Любов, ОЛІЙНИК Оксана ‒  викладачі, ВСП «Львівський фаховий 

коледж Львівського національного університету природокористування» 

Фізики на вулицях Львова. Науково-пошукова робота-презентація 

 

ІІ місце 

ПИЛИПЕНКО Сергій – викладач-методист, ВСП «Путивльський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного університету»  

Кримінальний процес. Досвід організації позааудиторної (гурткової) роботи 

 

ІІІ місце 

ПЕРШКО Ірина ‒  викладач, ТОДОСІЙЧУК Наталія ‒  викладач-методист, 

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради   

Формування пошуково-дослідницької компетентності здобувачів фахової 

передвищої освіти. З досвіду роботи наукового гуртка   

 

УНАОЧНЕННЯ 

І місце 

МИРНЕНКО  Аліна – викладач, ВСП «Бобринецький аграрний фаховий коледж 

імені В.Порика Білоцерківського національного аграрного університету»  

Ботаніка. Мультимедійний супровід для проведення лекційних занять з навчальної 

дисципліни 

 

ІІ місце 

МІРОШНИК Вікторія – викладач, ВСП «Лохвицький механіко-технологічний 

фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» 

Культурологія. Презентація з аудіосупроводом з навчальної дисципліни 

 

ІІІ місце 

МОСПАН Володимир – викладач, Борщівський агротехнічний фаховий коледж 

Основи тваринництва і бджільництва. Електронний атлас 

 

ІІІ місце 

КУРИЛО Володимир – викладач-методист, СЕЛЯНИНОВА Анжела – викладач, 

Мигійський коледж Миколаївського національного аграрного університету,  

КОТ Стах – викладач, Технолого-економічний коледж Миколаївського 

національного аграрного університету  

Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин. Патологія окремих органів і 

систем. Атлас для практичних занять з навчальної дисципліни 
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2. Оргкомітету конкурсу внести пропозиції щодо нагородження відзнаками 

Національної академії педагогічних наук України окремих керівників закладів 

освіти та педагогічних працівників. 

 

 Голова   (підписано)    Василь КРЕМЕНЬ 

  

Секретар   (підписано)        Ніна ЛИХОГОД 


