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Коледж економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту  

 

Програма проведення обласного методичного об’єднання викладачів 

інформатики та комп’ютерних дисциплін 

 

Голова обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та 

комп’ютерних дисциплін  Колеснік А.І., Вінницький технічний коледж 
 

Дата проведення 30 жовтня 2018 р. 
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9.30-11.00 

Реєстрація учасників методичного об’єднання 

                           (хол інституту)  

 

                               11.00 -13.30 

Засідання обласного методичного об’єднання  

                                (102 ауд.) 

1. Вступне слово ректора  Вінницького 

кооперативного інституту,      

д.е.н., проф. Драбовського Анатолія Григоровича.  

1. Вивчення інформатики в технікумах та 

коледжах у 2018/2019 навчальному році. 

- Колесник І. В. Колесник А.І., Вінницький 

технічний коледж «Вивчення інформатики в 

технікумах та коледжах у 2018/2019 навчальному 

році»; 

- Ільніцька Ю.Б., Коледж економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту «Методичні 

рекомендації щодо навчально-методичного 

забезпечення відповідно листа МОН №1/9-434 від 

09.07.2018 р.» 

- Гіркова О.В., технологічно-промисловий коледж 

ВНАУ «Особливості вивчення предмету 

«інформатика»  в коледжах та технікумах»; 

- Родюк Т.Л., Вінницький медичний коледж          

ім. акад. Д.К. Заболотного «Особливості вивчення 

інформатики у  Вінницькому медичному коледжі, 

згідно освітньої програми профільної середньої 

    30 жовтня 2018 р. 
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освіти для підготовки молодших спеціалістів на 

базі загальної середньої освіти» 

- Ковалевська В.В.  Коледж економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту «Особливості 

вивчення інформатики в коледжі економіки і 

права Вінницького кооперативного інституту» 

2. Використання мережевих сервісів та хмарних 

технологій при викладанні інформатики 

- Баланчук Т.О., Ладижинський коледж ВНАУ 

«Використання хмарних технологій та мережевих 

сервісів при викладанні інформатики»; 

- Хабібуліна Л.А., Немирівський коледж 

будівництва та архітектури Вінницького 

національного аграрного університету 

«Використання мережевих сервісів та хмарних 

технологій при викладанні інформатики»; 

- Горобець Л.В., Ільніцька Ю.Б., Коледж економіки 

і права Вінницького кооперативного інституту 

«Мультимедійні навчальні матеріали». 

3. Вивчення передового педагогічного досвіду. 

4. Обговорення положення про олімпіаду з 

інформатики (к.т.н. Колесник А.І., Вінницький 

технічний коледж).  

5. Затвердження оргкомітету обласної олімпіади з 

інформатики у 2019 році. 

 

 

14.00 

Від’їзд учасників. 
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м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля,  59 
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