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ГОЛОВИ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

 

№ 

з/п. 

Назва методичного 

об’єднання 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 

голови методичного 

об’єднання 

Назва навчального 

закладу 

1 2 3 4 

1.  Методичне об’єднання 

заступників директорів з 

навчальної роботи 

ДОВГАНЬ Діана 

Юріївна 

Вінницький 

технічний коледж 

2.  Методичне об’єднання 

заступників директорів  з 

виховної роботи та 

психологів 

ШЕВЧУК 

Ніна Іванівна 

Вінницький 

технічний коледж 

3.  Методичне об’єднання  

заступників директорів з 

виробничого навчання 

РИХЛЮК 

Віктор Петрович 

Вінницький 

технічний коледж 

4.  Методичне об’єднання 

методистів навчальних 

закладів 

ЗОРІНА  

Юлія Валеріївна 

Вінницький 

технічний коледж 

5.  Методичне об’єднання  

завідувачів  відділеннями 

ТУРЛЮК  Світлана 

Вікторівна 

Вінницький  

гуманітарно-

педагогічний коледж 

6.  Методичне об’єднання 

головних бухгалтерів 

МУСЯТОВСЬКА 

Людмила Йосипівна 

Вінницький 

технічний коледж 

7.  Методичне об’єднання 

практичних психологів 

ПАЛАМАРЧУК 

Наталія Миколаївна 

Вінницький 

технічний коледж 

8.  Методичне об’єднання 

завідувачів бібліотеками і 

бібліотекарів 

СМІРНОВА Світлана 

Миколаївна  

Вінницький  

гуманітарно-

педагогічний коледж 

9.  Методичне об’єднання 

викладачів математики 

ОВЧАР Іван 

Миколайович 

Вінницький 

технічний коледж 

10.  Методичне об’єднання 

викладачів  української 

мови та літератури 

ЛОСОВСЬКА 

Валентина Петрівна 

Вінницький коледж 

НУХТ 

11.  Методичне об’єднання 

викладачів іноземних мов 

ОСЬМІРКО  

Ганна Василівна 

Вінницький коледж 

НУХТ 

12.  Методичне об’єднання 

викладачів зарубіжної 

літератури 

ОЧКАНЬ  

Галина Олексіївна 

Немирівський 

коледж будівництва 

та архітектури ВНАУ 

13.  Методичне об’єднання 

викладачів суспільних 

дисциплін 

ПАНАСЮК  

Михайло Петрович 

Вінницький 

медичний коледж 

імені академіка 

Д. К. Заболотного 
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14.  Методичне об’єднання 

викладачів фізики 

ПОЛІЩУК 

Микола Іванович 

Вінницький 

технічний коледж 

15.  Методичне об’єднання 

викладачів хімії і біології 

ЧЕРЧИК Наталія 

Леонідівна 

Вінницький 

медичний коледж 

імені академіка 

Д. К. Заболотного 

16.  Методичне об’єднання 

викладачів основ 

інформатики та 

обчислювальної техніки 

КОЛЕСНИК 

Анатолій Іванович 

Вінницький 

технічний коледж 

17.  Методичне об’єднання  

викладачів та керівників 

фізичного виховання 

РАФАЛЬСЬКИЙ 

Святослав 

Вікторович 

Вінницький 

медичний коледж 

імені академіка Д.К. 

Заболотного 

18.  Методичне об’єднання 

викладачів економічних  і 

фінансових дисциплін 

КУКУРУДЗЯК Леся 

Василівна 

Вінницький коледж 

НУХТ 

19.  Методичне об’єднання 

викладачів охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

КУБАЙ  

Ольга Валеріївна  

Вінницький коледж 

будівництва і 

архітектури КНУБА 

20.  Методичне об’єднання 

викладачів транспортних 

дисциплін 

СИТНІКОВ  

Олександр 

Олексійович 

Вінницький 

технічний коледж 

21.  Методичне об’єднання 

викладачів  загально-

технічних дисциплін 

КОЖАРКО 

Анатолій 

Костянтинович 

Вінницький коледж 

НУХТ 

22.  Методичне об’єднання 

викладачів креслення, 

основ стандартизації, 

управління якістю 

продукції 

ЯНЧУК 

Ніна Андріївна 

Вінницький коледж 

НУХТ 

23.  Методичне об’єднання 

викладачів захисту 

Вітчизни 

ГОЛОВАЩЕНКО 

Леонід 

В’ячеславович 

Вінницький коледж 

НУХТ 

      

 

 

        Методист Ради директорів                  Л. В. Моторна 
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ  З 

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

(Голова – Довгань Діана Юріївна, тел. 0973439807) 

25.10.2017 р. 

Початок об 11.00 год., 

Вінницький 

торговельно-

економічний коледж 

КНТЕУ; 

21022, м. Вінниця, 

вул. Київська, 80 

т. 66-50-05 

ел. пошта: 

vtet@mail.vinnica.ua 

сайт: www.vtec.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ. 

1. Впровадження засад студентоцентризму в освітній 

процес Вінницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ. 

2. Забезпечення ліцензійних вимог при підготовці 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» та особливості акредитації  

- Вінницький технічний коледж; 

- Вінницький торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ; 

Дискусія, обговорення. 

3. Планування і організація роботи обласних 

методичних об`єднань на 2017-2018 н. р. 

- Моторна Л. В. – методист базового навчального 

закладу. 

07.06.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Брацлавський 

агроекономічний 

коледж ВНАУ 

22870, Вінницька 

область, 

Немирівський  район, 

смт. Брацлав, 

вул. Незалежності, 53 

т.(04331)5-13-75, ф.5-

18-85 

ел.пошта: 

braclav@ukr.net 

сайт: www.baek.at.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Брацлавського 

агроекономічного коледжу ВНАУ. 

1. Досвід використання рейтингової системи в 

оцінюванні роботи викладача Брацлавського 

агроекономічного коледжу ВНАУ. 

2. Підведення підсумків роботи обласних 

методичних об’єднань за 2017-2018 н. р.  

- Моторна Л.В. - методист базового навчального  

закладу.  

3. Підведення підсумків роботи методичного 

об’єднання за 2017-2018 н. р. та планування роботи 

на 2018-2019 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ 

З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

(Голова – Шевчук Ніна Іванівна, тел. 0677980790) 

29.11.2017 р. 

Початок об 11.00 год., 

Вінницьке училище 

культури і мистецтв ім. 

М. Д. Леонтовича 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького училища 

культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича. 

Тема засідання «Удосконалення системи 
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21050, м. Вінниця, вул. 

Симона Петлюри, 40 

т./ф. 53-12-95 
ел. пошта: 

vinmuzgor2@ukr.net 

сайт: www.vukm.com.ua 

естетичного виховання студентів в світлі сучасних  

вимог». 

- Вінницький обласний комунальний гуманітарно-

педагогічний коледж; 

- Технологічно-промисловий коледж ВНАУ; 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім.  

М. Грушевського; 

- Іллінецький державний аграрний коледж; 

- Могилів-Подільський медичний коледж 

18.04.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Чернятинський коледж 

ВНАУ 

23124, Вінницька 

область, Жмеринський 

район, с. Чернятин 

вул. Графа Львова, 28   

т./ф.(04332)3-24-25 

ел.пошта: 

chernyatin@ukr.net 

сайт: www.chernyatin-

college.org.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Чернятинського коледжу 

ВНАУ. 

1. Формування духовності сучасної молодої людини.  

(Година спілкування.) 

- Вінницький технічний коледж 

- Калинівський технологічний технікум 

- Вінницький коледж НУХТ 

- Могилів-Подільськкий технолого-економічний 

коледж 

- Бершадський медичний коледж. 

2. Ознайомлення з нормативною документацією, 

Державними, Національними і обласними 

Програмами і проектами. 

3. Підведення підсумків роботи за 2017-2018 н. р. та 

планування роботи на 2018-2019 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ 

З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

(Голова – Рихлюк Віктор Петрович, тел. 0975855502) 

22.02.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Коледж економіки і 

права ВКІ 

21009, м. Вінниця, 
вул. Академіка Янгеля, 59 

т.26-54-69, ф.26-53-38 

e-mail: admin@vki.vin.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Коледжа економіки і права 

ВКІ.  

1. Проблеми організації практичного навчання для 

студентів коледжів і технікумів. 

2. Зміни в нормативній базі організації виробничого 

навчання. 

3. Обговорення нормативної бази практичного 

навчання та працевлаштування. 

- Рихлюк В. П. - голова методичного об`єднання 

заступників директора з виробничого навчання; 

- члени обласного методичного об`єднання. 

4. Підготовка та організація обласної виставки 

творчих робіт викладачів та студентів технікумів та 
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коледжів Вінницької області. 

- Моторна Л.В. - методист Ради директорів 

технікумів і коледжів Вінницької області. 

- Рихлюк В. П. - голова методичного об`єднання 

заступників директора з виробничого навчання 

31.05.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький технічний 

коледж 

м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 91/2  

21021, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке 

шосе,91/2 

т. 51-33-81,ф. 43-99-

19,46-11-72 

ел. пошта: 

tech.college@vtc.vn.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу, методист базового навчального закладу. 

1 Обласна виставка творчих робіт студентів і 

викладачів технікумів і коледжів Вінницької 

області. 

2. Підведення підсумків виставки. 

3. Підведення підсумків роботи за 2017-2018 н. р. та 

планування роботи на 2018-2019 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ 

(Голова – Зоріна Юлія Валеріївна, тел. 0674165722) 

10.10.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький 

технологічно-

промисловий коледж 

ВНАУ 

21021, м. Вінниця, 

проспект Юності,8 

т. 43-88-23, ф.51-15-99 

ел. пошта: 

tpkvnau.oc@gmail.com, 

сайт: www.tpk-vnau.org 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технологічно-

промислового коледжу ВНАУ. 

Тема засідання «Науково-методична складова в 

педагогічній діяльності викладача коледжу» 

- Технологічно-промисловий коледж ВНАУ; 

- Вінницький обласний комунальний гуманітарно-

педагогічний коледж; 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. 

Грушевського; 

2. Ознайомлення з новою нормативною 

документацією. 

- Клапоущак Андрій Юрійович – завідувач сектором 

вищих навчальних закладів, науки та 

інтелектуальної власності Департаменту освіти і 

науки Вінницької ОДА. 

- Калєтнік Анатолій Миколайович – головний 

спеціаліст сектору вищих навчальних закладів, науки 

та інтелектуальної власності Департаменту освіти 

і науки Вінницької ОДА. 

- Шуліка Наталія Іванівна – методист Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти у 

Вінницькій області – секретар атестаційної комісії  
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Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 

державної адміністрації. 

05.06.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Ладижинський коледж 

ВНАУ  

24321, Вінницька 

область, 

Тростянецький район, 

м. Ладижин, 

вул. П. Кравчика, 5 

т./ф. (04343)6-11-73 
ел.пошта: lkoledj@meta.ua 

сайт: www.vsau.org 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Ладижинського коледжу 

ВНАУ 

Тема засідання «Удосконалення змісту, форм і 

методів навчання для формування професійних 

компетеностей викладача та студентів. 

- Ладижинський коледж ВНАУ; 

- Вінницький транспортний коледж; 

- Могилів-Подільський медичний коледж. 

2. Підведення підсумків роботи за 2017-2018 н. р. та 

планування роботи на 2018-2019 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ ВІДДІЛЕННЯМИ 

(Голова – Турлюк Світлана Вікторівна, тел. 0968452090  ) 

29.11.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький технічний 

коледж  

21021, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке 

шосе,91/2 

т. 51-33-81,ф. 43-99-

19,46-11-72 

ел. пошта: 

tech.college@vtc.vn.ua 

сайт: http://vtc.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу. 

1. Форми та методи організації профорієнтаційної 

роботи на відділенні  

- Вінницький технічний коледж; 

- Вінницький торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ; 

2. Шляхи формування у майбутніх фахівців  

професійних інтересів. Відкритий виховний захід. 

- Вінницький технічний коледж; 

19.04.2014 р.  

Початок об 11 год. 

Барський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. 

М. Грушевського 

23000,Вінницька 

область, 

м. Бар, майдан Михайла 

Грушевського, 1, 

т./ф. (04341)2-12-70 
ел.пошта:bar_bpu01@ukr.net 

сайт: bar-bgpk.at.ua  

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. М. Грушевського.  

1. Тему буде уточнено. 

2. Підсумки роботи засідання обласного 

методичного об’єднання завідувачів відділеннями 

технікумів і коледжів Вінницької області за 2017-

2018 н. р. та планування роботи на 2018-2019 н. р. 
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГОЛОВНИХ БУХГАЛТЕРІВ 

(Голова – Мусятовська Людмила Йосипівна, 0679571214) 

06.06.2018р.  

Початок об 11 год. 

Калинівський 

технологічний технікум 

22400, Вінницька 

область, 

м. Калинівка, 

вул. Маяковського, 29 
т. (04333)2-15-93,ф.2-16-68 

ел.пошта: 

kttehnikum@ukr.net 

сайт: 

www.ktt.kalynivka.com 

1 ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Калинівського 

технологічного технікуму. 

1. Фінансово-економічна діяльність коледжів і 

технікумів.                                          

2. Зміни в законодавстві, щодо  сплати  податків і 

платежів у діяльності організацій. 

3. Казначейське обслуговування організацій. Нове в 

законодавстві Державного казначейства.                                                                                        

4. Підведення підсумків роботи  за 2017-2018 н. р. 

та планування роботи на 2018-2019 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ 

 (Голова – Паламарчук Наталія Миколаївна, тел. 0677431968) 

19.09.2017 р. 

Початок о 10 год. 

Вінницький коледж 

економіки та 

підприємництва  

Тернопільського 

національного 

економічного 

університету 

21030, м.Вінниця, вул. 

Гонти 37 

ел.пошта:vkep.tneu@gma

il.com 

т./ф. 0432-55-49-55 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: заступник директора НМЦПССО 

Нечипорук Н.М., голова обласного методичного 

об’єднання Паламарчук Н.М., практичний психолог 

Вінницького коледжу економіки та підприємництва 

ТНЕУ  Горлач Н.Р. 

Тема: «Стан та пріоритетні напрямки діяльності 

психологічної служби ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької 

області». 

1. Стан та пріоритетні напрямки діяльності 

психологічної служби системи освіти Вінницької 

області  у 2017-2018 н. р. 

2. Алгоритм діяльності та протоколи дій 

працівників психологічної служби щодо 

попередження аутоагресивної та самоушкоджуючої 

поведінки серед студентської молоді. 

3. Тактика організації роботи Служби порозуміння  

освітнього закладу, як ефективної форми 

профілактики та розв’язання конфліктів в 

студентському середовищі з використанням 

медіації. 

17.10.2017 

Початок об 11.00 

Тульчинський технікум 

ветеринарної медицини 

БНАУ 

 вулиця Леонтовича, 54, 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: заступник директора НМЦПССО 

Нечипорук Н.М., голова обласного методичного 

об’єднання Паламарчук Н.М., практичний психолог 

Тульчинського технікуму ветеринарної медицини 

БНАУ Кирилюк Л.І. 
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Тульчин, Вінницька 

область, 23600 

Телефон: 04335 21551 

vet_tehnikum2@ukrpost.u

a 

 

Тема: «Роль психологічної служби у формуванні  

психоемоційної компетентності фахівця» 

1.Застосування технологій, які сприяють 

самореалізації особистості студента.  

2.Успіх, як життєвий пріоритет особистості. 

Психологічний практикум «Напиши свою формулу 

успіху» 

3. Профілактика емоційного вигорання.  

21.11.2017      

Початок об 11.00 

Могилів - Подільський 

технолого-економічний 

коледж ВНАУ  

вул. Київська 40/1, м. 

Могилів-Подільський, 

Вінницька обл.,24000 

Телефон: (04337) 6-28-50 

Е-mail: mptt-

vnau@yandex.ua 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні: заступник директора НМЦПССО 

Нечипорук Н.М., голова обласного методичного 

об’єднання Паламарчук Н.М., практичний психолог 

Могилів – Подільського технолого-економічного  

коледжу  Полонська О. В. 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

Тема: «Соціальна адаптація дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» 

1. Види, форми та методи роботи працівників 

психологічної служби, направлені на соціалізацію 

студентів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

2. Соціально-психологічний супровід студентів з 

числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в період налагодження 

міжособистісних відносин в групах нового набору. 

3. Технології психологічного впливу, що сприяють 

формуванню соціально позитивної поведінки 

особистості в соціумі. 

20.03.2018 

Початок 11.00 

Барський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. 

Михайла Грушевського 

майдан Грушевського, 1, 

м. Бар,  

Вінницька обл., 

Телефон:  

(043) 102-12-70 

ел.пошта: 

bar_bpu01@ukr.net;  

Відповідальні: заступник директора НМЦПССО 

Нечипорук Н.М., голова обласного методичного 

об’єднання Паламарчук Н.М., практичний психолог 

Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 

Михайла Грушевського Гулько О.М. 

IV ЗАСІДАННЯ 

 1. Психологічний портрет творчо обдарованої 

особистості. Проблеми ідентифікації обдарованості  

та поведінкові відмінності обдарованих студентів 

2. Розвиток творчих здібностей студентів 

педагогічного профілю підготовки. 

3.Психолого-педагогічні техніки розвитку творчості 

студентів 

 
 

 

 

https://www.google.com.ua/search?q=%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BC+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%83+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&sa=X&ved=0ahUKEwidsr3wvJ_WAhWIJ5oKHVCpBnYQ6BMIowEwDw
javascript:void(0)
mailto:vet_tehnikum2@ukrpost.ua
mailto:vet_tehnikum2@ukrpost.ua
mailto:mptt-vnau@yandex.u
mailto:mptt-vnau@yandex.u
mailto:bar_bpu01@ukr.net
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ БІБЛІОТЕКАМИ І 

БІБЛІОТЕКАРІВ 

(Голова – Смірнова Світлана Миколаївна, тел.  +30930142049) 

03.10.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький обласний 

навчально-методичний 

центр галузі культури, 

мистецтв та туризму 
м. Вінниця, вул. Ботанічна, 13-а 

т. 61-10-38 

ел.пошта: vonmc@i.ua 

сайт: www.ckm.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист ВОНМЦ  

1. Впровадження УДК у роботу бібліотек 

2. Роль класифікаційної системи УДК у світі 

3. Нормативні документи з УДК 

Завідувач відділу класифікаційних систем 

Книжкової Палати України Муравйова В. М. 

 

14.03.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Немирівський коледж  

будівництва та 

архітектури ВНАУ 

22800, Вінницька 

область, 

м. Немирів, 

вул. Луначарського, 29 
т. (0231)2-04-94,ф. 2-28-94 

ел.пошта: 

nbt_vdau0@mail.ru  

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Немирівського коледжу 

будівництва та архітектури ВНАУ. 

1. Досвід роботи бібліотеки Немирівського коледжу  

будівництва та архітектури ВНАУ 

Немирівський коледж будівництва та архітектури 

ВНАУ 

2. Web-сайт як засіб формування іміджу бібліотеки: 

сучасний стан, можливості застосування 

Вінницький будівельний технікум  

Бершадський медичний коледж 

3. Комплектування бібліотечних фондів в умовах 

розвитку інформаційних технологій 

- Вінницький коледжу НУХТ 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 

Михайло Грушевського 

4. Підведення підсумків краєзнавчого проекту «Мій 

край – моя історія жива» 

5. Підведення підсумків роботи за 2017-2018 н. р.  

та планування роботи на 2018-2019 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ 

(Голова – Овчар Іван Миколайович тел..0673922284) 

08.11.2017 р.  

Початок об 11 год. 

Барський коледж 

транспорту та 

будівництва НТУ  

23000, Вінницька 

область, 
м. Бар, вул. Пролетарська, 7 

т./ф (04341)2-23-51 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Барського коледжу 

транспорту та будівництва НТУ. 

1. Застосування інноваційних технологій при 

вивченні математики з використанням елементів 

самостійної роботи. Дистанційне навчання. 

2. Обговорення теми (майстер-класу, фрагментів 

занять). 

mailto:vonmc@i.ua
http://www.ckm.vn.ua/
mailto:nbt_vda@mail.ru
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ел. пошта:  

barbktbntu@gmail.com 

 

-  Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ; 

-  Вінницький транспортний коледж; 

- -  Тульчинський технікум ветеринарної медицини; 

-  Могилів-Подільський  технолого-економічний 

коледж ВНАУ. 

Надіслати свою доповідь з даного питання 

можуть усі бажаючі учасники методичного 

об`єднання.        

Електронний варіант доповіді надати 

методисту Барського коледжу транспорту та 

будівництва НТУ до 25 жовтня 2017 р. 

3. Підготовка до ІІ етапу VII Всеукраїнської 

олімпіади з математики. 

4. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу 

Ничепорук Людмили Іванівни. 

29.03.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький коледж 

будівництва і 

архітектури  

КНУБА 

(I - I I р. а.)  

21100,м. Вінниця, 

вул. Коцюбинського, 53. 
т/ф.65-79-10 

ел. пошта:vinbudtex@vn.ua 

сайт: www.vbt.vn.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького коледжу 

будівництва і архітектури КНУБА 

1. Проведення ІІ етапу VII Всеукраїнської 

олімпіади з математики. 

2. Підведення підсумків олімпіади з математики. 

3. Узагальнення досвіду роботи викладачів 

коледжу (прізвища будуть уточнені). 

4. Підведення підсумків роботи за 2017-2018 н. р. 

та планування роботи на 2018-2019 н. р 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

(Голова – Лосовська Валентина Петрівна, тел. 0974621965) 

16.11 2017 р. 

Початок об 11.00 год., 

Вінницький коледж 

Університету «Україна», 

21036, Вінниця,  

вул. Хмельницьке шосе, 

23-а. 

тел.0432-32-70-54, 

ел.адреса: 

vsei.vn.ua@ukr.net 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького коледжу 

Університету «Україна». 

1. Проектні технології на заняттях української мови 

та літератури як засіб формування особистісних 

компетенцій студентів: 

-  Вінницький кооперативний інститут; 

- Вінницький торговельно-економічний коледж 

ВНАУ; 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 

М. Грушевського; 

- Гайсинський медичний коледж; 

- Погребищенський медичний коледж. 

mailto:vinbudtex@vn.ua
mailto:vsei.vn.ua@ukr.net
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2. Відкрите заняття з використанням проектних 

технологій  

- Вінницький коледж Університету «Україна»). 

3. Презентація досвіду роботи з використання 

проектних технологій на заняттях української мови 

(за професійним спрямуванням) викладача 

Мельник О. А. (Вінницький коледж Університету 

«Україна») 

4. Напрямки діяльності Всеукраїнської спілки голів 

обласних методичних об’єднань та провідних 

фахівців-філологів технікумів і коледжів України.  

- Лосовська В. П.- голова обласного 

методоб’єднання. 

5. VІІ Всеукраїнська олімпіада з української мови: 

досягнення, досвід роботи, перспективи. 

-  Зоріна Ю.В. – методист Вінницького технічного 

коледжу. 

Проведення конкурсу  

організовує Департамент 

освіти і науки 

Вінницької ОДА. Місце і 

час проведення буде 

повідомлено додатково. 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Проведення обласного туру Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Проведення конкурсу 

організовує Департамент 

освіти і науки 

Вінницької  ОДА.  

Місце і час проведення 

буде повідомлено 

додатково. 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

Проведення обласного етапу Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т. Г. Шевченка. 

15.02.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький коледж 

НУХТ 

21100, м. Вінниця, 

вул. Привокзальна, 38 

т.27-37-76, ф.27-73-93 

ел.пошта: vcnuft@ukr.net 

сайт: www.vcnuft.vn.ua 

IV ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького коледжу НУХТ, 

оргкомітет олімпіади. 

1. Проведення обласної олімпіади з української 

мови. 

2. Узагальнення досвіду роботи викладача 

Вінницького коледжу Університету «Україна» 

Мельник О. А.).  

3. Підведення підсумків роботи за                     

2017 – 2018 н. р. та планування роботи на             

2018 – 2019 н. р. 
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

(Голова – Осьмірко Ганна Василівна, тел. 0675090116) 

15.11.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Тульчинське училище 

культури 

23600, Вінницька 

область, 

м. Тульчин,  

вул. Леонтовича, 52 

т./ф. (04335)2-24-70 

ел.пошта: 

tulchin_kulture@ukr.net 

1 ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Тульчинського училища 

культури. 

1. Застосування кейс-методу для розширення усної 

практики на заняттях іноземної мови.    

- Вінницький технічний коледж; 

- Ладижинський коледж ВНАУ. 

2. Відкрите заняття з іноземної мови(іноземної 

мови за професійним спрямуванням) із 

застосуванням кейс-методу.  

3. Обговорення відкритого заняття. 

4. Організація самостійної роботи з іноземної мови 

та латини як важливого компоненту формування 

професійної компетентності студентів медичного 

фаху(обмін досвідом). 

- Харитонова О. О. – Вінницький медичний 

коледж ім. акад. Д. Заболотного 

5. Підготовка до обласної олімпіади з іноземної 

мови. 

6. Вивчення досвіду роботи (прізвища будуть 

уточнені). 

16.05.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький технічний 

коледж  

21021, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 

91/2 

т. 51-33-81,ф. 43-99-

19,46-11-72 

ел. пошта: 

tech.college@vtc.vn.ua 

сайт: http://vtc.vn.ua 

2 ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу. 

1. Проведення обласної олімпіади з іноземної мови. 

2. Підсумки олімпіади. 

4. Узагальнення досвіду роботи (прізвища будуть 

уточнені). 

3. Підведення підсумків роботи за 2017-2018 н. р. та 

планування на 2018-2019 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

(Голова – Очкань Галина Олексіївна, тел. 0674311848) 

23.11.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Барський коледж 

транспорту та 

будівництва НТУ 

23000, Вінницька 

1 ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Барського коледжу 

будівництва та архітектури НТУ. 

1. Формування професійних компетенцій майбутніх 

фахівців на заняттях зарубіжної літератури 
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область, 

м. Бар, вул. Героїв 

Майдану, 7 

т./ф (04341)2-23-51 

ел. пошта: 

barbktbntu@gmail.com 

сайт:  bktbntu.сom.ua 

(фрагменти заняття). 

2. Вивчення педагогічного досвіду роботи 

викладача зарубіжної літератури Вінницького 

гуманітарно-педагогічного коледжу Моспанок 

Людмили Григорівни. 

3. Участь викладачів зарубіжної літератури 

технікумів і коледжів Вінницької області в обласній 

науково-практичній конференції «Україна в житті 

та творчості зарубіжних письменників». 

22.03.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Чернятинський коледж 

ВНАУ 

23124, Вінницька 

область, Жмеринський 

район, 

с. Чернятин 

вул. Графа Львова, 28   
т./ф.(04332)3-24-25 

ел.пошта: chernyatin@ukr.net 

сайт: www.chernyatin-

college.org.ua 

2 ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Чернятинського коледжу 

ВНАУ. 

1. Обласна науково-практична конференція 

викладачів зарубіжної літератури «Україна в житті 

та творчості зарубіжних письменників». 

- Вінницький технічний коледж 

- Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ 

- Вінницький медичний коледж Д.К. Заболотного 

- Вінницький торговельно-економічний коледж 

КНЕУ 

Бершадський медичний коледж 

2. Узагальнення досвіду роботи викладача 

зарубіжної літератури Вінницького гуманітарно-

педагогічного коледжу Моспанок Людмили 

Григорівни. 

3. Звіт голови ОМО викладачів зарубіжної 

літератури про роботу за 2017-2018 навчальний рік 

та завдання на наступний 2018-2019 навчальний рік. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Панасюк Михайло Петрович, тел. 0980887829) 

31.10.2017 р.  

Початок об 11 год. 

Могилів-Подільський 

монтажно-економічний 

коледж  

24000, Вінницька 

область, 

м. Могилів-Подільський, 

вул. В. Стуса, 58 

т./ф (04337)6-41-90 
ел. пошта: mpmt@ukr.net 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Могилів-Подільського 

монтажно-економічного коледжу 

1. Сучасні методи та прийоми мотивації, 

стимулювання та активізації навчання студентів 

коледжів та технікумів на заняттях з суспільних 

дисциплін (майстер-клас, фрагменти занять, 

гурткової роботи). 

 - Могилів-Подільський монтажно-економічного 

коледж. 
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИКИ 

(Голова – Поліщук Микола Іванович, тел.0994424321) 

14.11.17 

Початок об 11 год. 

Тульчинський технікум 

ветеринарної медицини 

23600, Вінницька 

область, 

м. Тульчин, вул.              

М. Леонтовича, 55 

т./ф. (04335) 2-24-72 
ел.пошта: 

vet_tehnikum2@ukrpost.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Тема засідання: «Теорія та методика застосування 

технології «перевернутого» навчання». 

Форма роботи: Майстер-клас (фрагмет заняття) 

Питання для обговорення: 

1) доповіді; 

2) проведення майстер-класу (фрагменту заняття); 

3) обглалрення майстер-класу (фрагменту заняття). 

4) створення оргкомітету обласної олімпіади з 

фізики, обговорення положення про олімпіаду. 

5) вивчення досвіду роботи (прізвища будуть 

уточнені). 

Навчальні заклади , які будуть доповідати: 

1) Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ 

2) Вінницький транспортний коледж 

3) Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж 

ФМГ№17 м.Вінниці 

24.04.18 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Тема засідання: «Використання комп‘ютерної 

техніки при вивченні фізики». 

2. Творча діяльність студентів. Підготовка 

мультимедійних проектів ( з досвіду підготовки та 

участі у Всеукраїнському конкурсі). Доповідає  

викладач Редько О. В.  

 - Вінницький коледж будівництва та архітектури. 

3. Підготовка до проведення обласної олімпіади з 

філософії. Затвердження положення та оргкомітету 

олімпіади. 

4. Вивчення передового досвіду викладача 

суспільних дисциплін Могилів-Подільського 

монтажно-економічного коледжу Созанської І. П. 

25.04.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький обласний 

комунальний 

гуманітарно-

педагогічний коледж 

21019, м. Вінниця, 

вул. Нагірна, 13 

т./ф. 55-68-99 

ел. пошта: VGPK@ua.fm 

vgpk_nav@ua.fm 

сайт: www.vgpk.com.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького обласного 

комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. 

1. Обласна олімпіада з філософії . 

2. Підведення підсумків роботи методоб’єднання за 

минулий рік та планування роботи на                 2017-

2018 н. р. 

3. Узагальнення досвіду викладача суспільних 

дисциплін Могилів-Подільського монтажно-

економічного коледжу Созанської І. П. 
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Форма роботи: майстер-клас «Навчальна 

комп‘ютерна лабораторія з фізики» 

1. Обласна олімпіада з фізики. 

2. Узагальнення досвіду роботи (прізвища будуть 

уточненні) 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

(Голова - Черчик Наталія Леонідівна, тел. 0978503447; 0636233372) 

07.11.2017 р. 

Початок об 11.00 

Барський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. 

М. Грушевського 

23000,Вінницька 

область, м. Бар, майдан 

Михайла Грушевського, 

1, 

т./ф. (04341)2-12-70 
ел.пошта:bar_bpu01@ukr.net 

сайт: bar-bgpk.at.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Іллінецького державного 

аграрного коледжу. 

1. Використання сучасних інноваційних та 

інформаційних технологій у методиці викладання 

біології (майстер-клас, фрагменти занять, гурткова 

робота). 

2. Методологічні підходи організації роботи 

біологічних гуртків у технікумах та коледжах з 

використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій: 

- Вінницький торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ; 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 

Михайла Грушевського; 

- Ладижинський коледж ВНАУ. 

3. Підготовка до обласної олімпіади з біології 

(обговорення положення, створення організаційного 

комітету). 

4. Вивчення досвіду роботи викладача біології  

Іллінецького державного аграрного коледжу 

Матящук Світлани Іванівни. 

22.05.2018 р. 

Початок об 11.00 

Вінницький обласний 

комунальний 

гуманітарно-

педагогічний коледж 

21019, м. Вінниця, 

вул. Нагірна, 13 

т./ф. 55-68-99 

ел. пошта: VGPK@ua.fm 

vgpk_nav@ua.fm 

сайт: www.vgpk.com.ua 

(за домовленістю із 

навчальним закладом) 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького обласного 

комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. 

1. Обласна олімпіада з біології серед студентів 

технікумів і коледжів Вінницької області. 

2. Підведення підсумків обласної олімпіади з 

біології серед студентів технікумів і коледжів 

Вінницької області. 

3. Узагальнення досвіду роботи викладача біології  

Іллінецького державного аграрного коледжу 

Матящук Світлани Іванівни. 

4. Підведення підсумків роботи ОМО  викладачів 

хімії та біології за 2017-2018 навч. рік та планування 

mailto:VGPK@ua.fm
mailto:vgpk_nav@ua.fm
http://www.vgpk.com.ua/
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роботи на 2018-2019 навч. рік 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ 

ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Колесник Анатолій Іванович, тел. 0679921035) 

18.10.2017 р. 

Початок об 11.00 

Вінницький 

транспортний коледж  

21001, м. Вінниця, 

вул. Некрасова,28 

т./ф. 26-32-05 

ел. пошта: vintk@ukr.net 

сайт: 

www.transkol.apexnet.co

m.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького транспортного 

коледжу. 

1.Відкрите заняття  

2. Обговорення відкритого заняття. 

3. Використання ресурсів глобальної мережі  на 

заняттях з інформатики. 

 Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ 

 Вінницький коледж НУХТ 

 Вінницький торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

 Могилів-Подільський  монтажно-економічний 

коледж 

4.Обговорення положення про олімпіаду з 

інформатики. Колесник А.І. 

5.Затвердження оргкомітету обласної олімпіади з 

інформатики у 2018 році. 

6. Вивчення досвіду роботи (прізвища будуть 

уточнені). 

15.03.2018 р. 

Вінницький технічний 

коледж 

21021, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 

91/2 

т.51-33-81, ел. пошта: 

tech.college@vtc.vn.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Засідання оргкомітету по проведенні олімпіади на 

базі Вінницького технічного коледжу. 

18.04.2018 р. 

Технологічно-

промисловий коледж 

ВНАУ  

21021, м. Вінниця, 

проспект Юності,8 

т. 43-88-23, ф.51-15-99 

ел.пошта: 

tpkvnau.oc@gmail.com  

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

1.Обласна олімпіада з інформатики.  

2.Підведення підсумків обласної олімпіади та 

нагородження учасників. 

3.Підведення підсумків роботи обласного 

методичного об’єднання викладачів інформатики та 

комп׳ютерних дициплін за 2017-2018 н. р. і 

планування роботи на 2018-2019 н. р. 

4. Узагальнення досвіду роботи (прізвища будуть 

уточненні) 
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА КЕРІВНИКІВ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

(Голова – Рафальський Святослав Вікторович, тел. 0675842160) 

19.10.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Гайсинський медичний 

коледж 

23700, Вінницька 

область, 

м. Гайсин, 
вул. Б. Хмельницького, 46 

т. (04334)2-15-43, ф. 2-11-89 

ел.пошта: 

haisinmedcoll@i.ua 

1 ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Гайсинського медичного 

коледжу. 

1. «Удосконалення техніки прийому та передачі 

м'яча, нападаючого удару та блокування». Викладач 

фізичного виховання Гайсинського медичного 

коледжу Скрипник Віктор Іванович. 

2.Обговорення відкритого заняття. 

3.Доповідь: «Сучасні вимоги з техніки безпеки під 

час занять фізичного виховання». 

- Гайсинський медичний коледж; 

- Могилів-Подільський медичний коледж. 

4. Виступ юриста коледжу «Відповідальність 

викладача за порушення правил техніки безпеки під 

час занять фізичного виховання». 

5. Обмін досвідом роботи. 

6. Ознайомлення з навчально-методичною 

документацією спортивної роботи та спортивною 

базою коледжу. 

7. Вивчення досвіду роботи (прізвища будуть 

уточнені). 

24.04.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Іллінецький державний 

аграрний коледж 

22700, Вінницька 

область, 

м. Іллінці, 

вул. Студентська, 2 

т./ф.(04345)2-31-98 

ел.пошта: idak@ukr.net 

сайт: www.idak.vn.ua 

2 ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Іллінецького державного 

аграрного коледжу. 

1. Відкрите заняття з фізичного виховання. 

2.Обговорення відкритого заняття. 

3.Ознайомлення з навчально-методичним 

забезпеченням та спортивною базою начального 

закладу. 

4. Доповідь: «Використання не традиційних методів 

зміцнення здоров`я у фізичному вихованні». 

- Іллінецький державний аграрний коледж. 

5. Підведення підсумків роботи методичного 

об`єднання за 2017-2018н. р. та планування роботи 

на 2018-2019н. р. 
6. Удосконалення досвіду роботи (прізвища будуть уточнені) 
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ 

(Голова – Головащенко Леонід В’ячеславович, тел. 0965454445) 

30.11.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький коледж 

будівництва і архітектури 

КНУБА 

21100,м. Вінниця, 

вул. Коцюбинського, 53. 

т/ф.65-79-10 

ел.пошта:vinbudtex@vn.ua 

сайт: www.vbt.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького коледжу 

будівництва та архітектури КНУБА. 

Тема засідання: «Сучасне озброєння та бойова 

техніка Збройних сил України». 

Форма роботи – практична робота  на базі штабу 

Повітряних сил Збройних сил України. 

Питання для обговорення: 

1. Сучасна бойова техніка Збройних сил України. 

2. Сучасна техніка та  озброєння Повітряних сил 

Збройних сил України. 

3. Забезпечення коледжів і технікумів Вінницької 

області навчальною зброєю та спорядженням. 

4. Тактика ведення бойових дій та порядок 

застосування зброї в зоні АТО. 

5. Обговорення результатів практичного 

проведеного заняття. 

6. Організація написання методичного посібника 

на тему: «Сучасне озброєння та бойова техніка 

Збройних сил України». 
-  Вінницького коледжу будівництва та 

архітектури. 

- Вінницький коледж НУХТ, 

- Вінницький технічний коледж, 

- Брацлавський агроекономічний коледж, 

- Іллінецький Державний аграрний коледж, 

- Верхівський сільськогосподарський коледж. 

7. Обмін досвідом проведення заняття. 

8. Ознайомлення з новою нормативною 

документацією. 

9. Узагальнення досвіду роботи викладачів 

коледжів і технікумів. 

26.04.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Могилів-Подільський 

медичний коледж 

24000, Вінницька область, 

м. Могилів-Подільський 

вул. Сагайдачного, 6 

т. (04337)6-52-94,ф.6-64-

61 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Могилів-Подільський 

медичний коледж. 

Тема засідання: «Національно-патріотичне 

виховання студентської молоді в сучасних 

умовах». Форма роботи –  практичне заняття. 

Питання для обговорення: 

1. Організація та проведення національно-
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ел.пошта: 

mogpodmedcollege@ukr.ne

t 

сайт: 

www.medcollege.mogpod.c

om 

патріотичного виховання студентської  молоді  у 

навчальному закладі. 

2.  Роль фізичного виховання при вивченні 

предмета «Захист Вітчизни» 

3.  Роль козацької педагогіки при вивченні 

предмета «Захист Вітчизни». 

4.  Роль психологічної підготовки для служби в 

Збройних силах України. 

5.  Практичне значення проведення навчально-

польових занять для підготовки до служби в ЗСУ. 

6.  Фрагменти військово-патріотичної гри 

«Джура» (Сокіл). 

7. Обговорення результатів проведеного 

практичного заняття. 

8. Організація написання методичного посібника 

на тему: «Національно-патріотичне виховання 

студентської молоді в сучасних умовах». 

- Барський коледж транспорту та будівництва 

НТУ, 

- Вінницький коледж НУХТ, 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім.. 

М. Грушевського.. 

- Гайсинський медичний коледж, 

-  Тульчинське училище культури, 

-  Погребищенський медичний коледж. 

9. Ознайомлення з новою нормативною 

документацією. 

10.  Підведення підсумків роботи та 

узагальнення досвіду роботи викладачів коледжів і 

технікумів області за 2017-2018 н. р. 

11.  Планування роботи ОМО на 2018-2019 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

(Голова – Кубай Ольга Валеріївна, тел. 0962106136 ) 

01.11.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Погребищенський 

медичний коледж 

22200, Вінницька область, 

м. Погребище, 

вул. Павла Тичини,70 

т.(04346)2-11-46,ф.2-15-46 

ел.пошта: 

medkol_pg@ukr.net 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Погребищенського 

медичного коледжу. 

1.Професійна спрямованість навчання на заняттях з 

охорони праці (відкрите заняття).  

2.Обговорення методики проведення олімпіади 

БЖД.  

3.Створення орг. комітету. 

4.Укладання Положення про олімпіаду з БЖД. 
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сайт: www.medKol.org.ua 5.Створення банк даних. 

6. Тема доповіді «Сучасний стан охорони праці в 

навчальних закладах».  

Доповідачі: 

1. Вінницький технічний коледж. 

2. Вінницький обласний комунальний  

гуманітарно-педагогічний коледж. 

3. Тульчинський технікум ветеринарної медицини 

Білоцерківського НАУ. 

4. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу 

(прізвища будуть уточнені). 

23.05. 2018 р. 

Початок об 11год. 

Вінницький медичний 

коледж імені академіка                          

Д.К. Заболотного  

21100, м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 57 

т./ф. 35-25-81 

ел. пошта: 

vinmedcollege@i.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького медичного 

коледжу імені академіка Д. К. Заболотного. 

1. Проведення обласної олімпіади з БЖД. 

2. Підведення підсумків обласної олімпіади. 

3. Узагальнення досвіду роботи викладачів 

коледжу (прізвища будуть уточнені). 

4. Підведення підсумків роботи методичного 

об’єднання за 2017-2018 н. р. та планування роботи 

на 2018-2019 н. р. Доповідач Кубай О.В голова 

метод об'єднання. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

ТРАНСПОРТНИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Ситніков Олександр Олексійович, тел. 0972470932 ) 

02.11.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Ладижинський коледж 

ВНАУ 

24321, Вінницька область, 

Тростянецький район, 

м. Ладижин, 

вул. П. Кравчика, 5 

т./ф. (04343)6-11-73 

ел.пошта: lkoledj@meta.ua 

сайт: www.vsau.org 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Ладижинського коледжу 

ВНАУ. 

1. Зустріч з адміністрацією коледжу.  

2. Ознайомлення з матеріальною базою коледжу.  

3. Конференція: «Інноваційні технології, як форма 

підвищення якості підготовки студентів». Усім 

учасникам методичного об`єднання надіслати 

матеріали для участі в конференції на ел. адресу 

Ладижинського коледжу ВНАУ до 20.10.2017 р. 

4. Розробка положення для  конкурсу «Кращий за 

професією (транспортні дисципліни)». Голова 

методичного об’єднання Ситніков О.О. 

5. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу 

(прізвища будуть уточнені). 

 

 

mailto:vinmedcollege@i.ua
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17.05.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький  

Коледж НУХТ 

21000, м. Вінниця, 

вул. Привокзальна, 38 

т./ф. 0432273776  

 www.vcnuft.vn.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького коледжу НУХТ 

1. Зустріч з адміністрацією коледжу. Проведення 

жеребкування для участі команд в конкурсі. 

2. Проведення конкурсу «Кращий за професією» з 

транспортних дисциплін. Команди навчальних 

закладів. 

3. Підведення підсумків роботи за 2017-2018 н. р. та 

планування роботи на 2018-2019 н. р. 

4. Узагальнення досвіду роботи ( прізвища будуть 

уточнені) 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ І 

ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Кукурудзяк Леся Василівна, тел. 0971910405) 

22.11.2017 р. 

Початок об 11 год. 

Коледж економіки і права 

ВКІ 

21009, м. Вінниця, 

вул. Академіка Янгеля, 59 

т.26-54-69, ф.26-53-38 

e-mail: admin@vki.vin.ua 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Коледжу економіки і права 

ВКІ. 

1. Майстер клас. Використання технологій успіху 

для формування лідерських здібностей майбутніх 

фахівців. 

Модератор форсайт-сесії – Кукурудзяк Л. В. 

Вінницький коледж НУХТ 

2. Підготовка до обласного конкурсу «Комп’ютерні 

технології у бухгалтерському обліку»,  конкурсу 

«Кращий за професією» (економічні дисципліни), 

Конкурсу студентських проектів податкових 

реформ. Вибори організаційного комітету  

конкурсів. 

3. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу 

(прізвища будуть уточнені). 

21.03.2018 

Вінницький технічний 

коледж  

м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 91/2 

21021, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке 

шосе,91/2 
т. 51-33-81,ф. 43-99-19,46-11-

72 

ел. пошта: 

tech.college@vtc.vn.ua 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу. 

1. Проведення обласного Конкурс студентських 

проектів податкових реформ.  

2. Підведення підсумків обласного конкурсу. 

http://www.vcnuft.vn.ua/
mailto:tech.college@vtc.vn.ua
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12.04.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький коледж 

економіки та 

підприємництва ВНТЕ 

ТНЕУ 

21030, м. Вінниця, вул. 

Гонти 37 
ел.пошта:vkep.tneu@gmail.com 

т./ф. 0432-55-49-55 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького коледжу 

економіки та підприємництва ВНТЕ ТНЕУ. 

1. Проведення обласного Конкурсу професійної 

майстерності «Комп`ютерні технології у 

бухгалтерському обліку». 

2. Підведення підсумків обласного конкурсу. 

15.05.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький торговельно-

економічний коледж 

КНТЕУ 

21022, м. Вінниця, 

вул. Київська, 80 

т. 66-50-05, ф.66-49-71  

ел. пошта: 
vtet@mail.vinnica.ua 
 

IV ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ.  

1. Обласний конкурс "Кращий за професією" 

(економічні дисципліни). 

2. Підведення підсумків обласного конкурсу 

"Кращий за професією" (економічні дисципліни). 

3. Підведення підсумки роботи обласного 

методичного об'єднання викладачів фінансово-

економічних дисциплін за 2017-2018 н. р. і 

планування роботи  на 2018-2019 н. р. 

4.Узагальнення досвіду роботи викладачів коледжу 

(прізвища будуть уточнені). 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Кожарко Анатолій Костянтинович, тел. 0674429762 ). 

28.11.2017р. 

Вінницький транспортний 

коледж 

21001, м. Вінниця, 

вул. Некрасова,28 

т./ф. 26-32-05 

ел. пошта: vintk@ukr.net 

сайт: 

www.transkol.apexnet.com.ua 

I ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького транспортного 

коледжу. 

1. Обмін досвідом на тему: «Актуальність 

міждисциплінар-них зв’язків для реалізації якісної 

підготовки фахівців» : 

- Вінницький транспортний коледж; 

- Іллінецький державний аграрний коледж; 

- Могилів-Подільський монтажно-економічний 

коледж. 

2. Міждисциплінарні зв’язки у фаховому навчанні 

студентів. (фрагмент відкритого заняття). 

3. Обговорення відкритого заняття. 

4.Узагальнення досвіду роботи викладача 

Чернятинського коледжу Місюлі А. М. 

5. Вивчення досвіду роботи викладача Вінницького 

mailto:vtet@mail.vinnica.ua


 24 

коледжу НУХТ Кожарка А. К. 

6. Підготовка до обласної науково-практичної 

конференції «Молодіжний науковий форум»  

студентів і викладачів технікумів та коледжів 

Вінницької області. 

28.03. 2018 р. 

Ладижинський коледж 

ВНАУ 

24321, Вінницька область, 

Тростянецький район, 

м. Ладижин, 

вул. П. Кравчика, 5 

т./ф. (04343)6-11-73 

ел.пошта: lkoledj@meta.ua 

сайт: www.vsau.org 

II ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Ладижинського коледжу 

ВНАУ.  

1.Обласна науково-практична конференція 

«Молодіжний науковий форум» студентів і 

викладачів технікумів та коледжів Вінницької 

області. 

2. Узагальнення досвіду роботи викладача 

Вінницького коледжу НУХТ Кожарка А. К. 

3. Підведення підсумків роботи за 2017-2018 н. р. та 

планування роботи на 2018-2019 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КРЕСЛЕННЯ, ОСНОВ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА 

МЕТРОЛОГІЇ 

(Голова – Янчук Ніна Андріївна, моб. 0971895838) 

09.11.2017 

Початок об 11 год. 

Іллінецький державний 

аграрний коледж 

22700, Вінницька область, 

м. Іллінці, 

вул. Студентська, 2 

т./ф.(04345)2-31-98 

ел.пошта: idak@ukr.net 

сайт: www.idak.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Іллінецького державного 

аграрного коледжу. 

1. Використання  мультимедійних засобів навчання 

на заняттях з інженерної графіки та основ 

стандартизації, управління якістю продукції та 

метрології . 

 - Калинівський технологічний технікум 

 - Технологічно - промисловий коледж ВНАУ 

 - Барський коледж транспорту та будівництва  

2. Майстер-клас «Використання інтерактивних 

технологій навчання під час проведення занять з 

інженерної графіки» . 

 - Калинівський технологічний технікум 

3. Вивчення досвіду роботи викладача  Іллінецького  

державного аграрного коледжу Паращука Анатолія 

Анатолійовича. 



 25 

11.04.2018 р. 

Початок об 11 год. 

Брацлавський 

агроекономічний коледж 

ВНАУ 

22870, Вінницька область, 

Немирівський  район, 

смт. Брацлав, 

вул. Незалежності, 53 

т.(04331)5-13-75, ф.5-18-85 

ел.пошта: braclav@ukr.net 

сайт: www.baek.at.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Брацлавського 

агроекономічного коледжу ВНАУ.  

1. «Інженерна графіка» як засіб підготовки студентів  

до курсового та дипломного проектування (майстер-

клас, фрагмент заняття). 

 - Іллінецький аграрний коледж 

2. Застосування методу проектів на заняттях з 

інженерної графіки та основ стандартизації, 

управління якістю продукції та метрології. 

- Ладижинський коледж ВНАУ   

- Вінницький технічний колледж 

3. Підведення підсумків роботи методичного 

об’єднання за 2017-2018 н. р. та планування роботи 

на 2018-2019 навчальний рік. 

 
 


