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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 закладу освіти 

1.  Методичне об’єднання 

заступників директорів з 

навчальної роботи 

ЗАБРОДІНА Лілія 

Олександрівна 

 

Вінницький коледж 

економіки та 

підприємництва ТНЕУ 

 

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 

МОТОРНА Леся 

Володимирівна 

Вінницький технічний 

коледж 

5.  Методичне об’єднання  

завідувачів відділеннями 

ФЕДЧИШИНА Тетяна 

Леонідівна 

Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Вінницький 

гуманітарно-

педагогічний коледж» 

6.  Методичне об’єднання 

головних бухгалтерів 

МУСЯТОВСЬКА 

Людмила Йосипівна 

Вінницький технічний 

коледж 

7.  Методичне об’єднання 

практичних психологів 

ПАЛАМАРЧУК 

Наталя Миколаївна 

Вінницький технічний 

коледж 

8.  Методичне об’єднання 

завідувачів бібліотеками 

і бібліотекарів 

СМІРНОВА  

Світлана Миколаївна  

Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Вінницький 

гуманітарно-

педагогічний коледж» 

9.  Методичне об’єднання 

викладачів математики 

ОВЧАР Іван 

Миколайович 

Вінницький технічний 

коледж 

10.  Методичне об’єднання 

викладачів української 

філології 

ЗОРІНА Юлія 

Валеріївна 

Вінницький технічний 

коледж 

11.  Методичне об’єднання 

викладачів іноземних 

мов 

ДАНІЛЕВИЧ Оксана 

Петрівна 

Вінницький медичний 

коледж імені 

академіка 

Д. К. Заболотного 

12.  Методичне об’єднання ЯКОВЛЄВА Лариса Вінницький 
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викладачів зарубіжної 

літератури 

Миколаївна торговельно-

економічний коледж 

КНТЕУ 

13.  Методичне об’єднання 

викладачів суспільних 

дисциплін 

ВОСКОЛУП Валерій 

Петрович 

Барський гуманітарно-

педагогічний коледж 

імені м. Грушевського 

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 

ДЯЧЕНКО Володимир 

Анатолійович 

Барський коледж 

транспорту та 

будівництва 

НТУ 

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 

БЕРЕГУТА Василь 

Олександрович 

Вінницький 

транспортний коледж 

     

 

 



 4 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З 

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

(Голова - Забродіна Лілія Олександрівна, тел. – 0972463483 ) 

26.09.19 

Початок об 11.00 год., 

Вінницький технічний 

коледж 

21021, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке 

шосе, 91/2 

т.: 51-33-81 ,46-11-72 

ел.пошта: 

tech.college@vtc.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу. 

1. Основні напрямки роботи коледжів Вінницької 

області: проблеми, перспективи. 

- Бачинський Валерій Григорович - заступник 

директора Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації - начальник управління 

професійної освіти, інноватики та науки.  

- Клапоущак Андрій Юрійович – завідувач 

сектором вищих навчальних закладів, науки та 

інтелектуальної власності Департаменту освіти 

і науки Вінницької ОДА. 

2. Основні напрямки роботи Ради директорів 

коледжів і технікумів Вінницької області як 

закладів фахової передвищої освіти. 

- Домінський О.С. – Голова Ради директорів 

коледжів і технікумів Вінницької області. 

3. Аналіз результатів ДПА у форматі ЗНО 2019 

року. Особливості ДПА у форматі ЗНО в 2020 році 

для студентів коледжів і технікумів. 

- Представники ВРЦОЯО. 

3. Імплементація положень Закону України від 06 

червня 2019 року № 2745-VIII «Про фахову 

передвищу освіту» в процесі провадження 

освітньої діяльності. 

4. Різне. 

Дату проведення 

і заклад буде уточнено 

Початок об 11 год. 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист 

1. Семінар на тему «Акредитації освітніх 

(освітньо-професійних) програм підготовки 

молодших спеціалістів та ліцензування фахової 

передвищої освіти у закладах фахової передвищої 

освіти» 

2. Підведення підсумків роботи обласних 

методичних об’єднань за 2019-2020 н. р. 

- Моторна Л.В. - методист базового навчального 

закладу. 

3. Підведення підсумків роботи методичного 

об’єднання за 2019-2020 н.р. та планування роботи 
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на 2020-2021 н. р. 

4. Різне. 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ 

З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

(Голова – Шевчук Ніна Іванівна, тел. 0677980790) 

26.09.2019 р. 

Початок об 11.00 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 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Гайсинського медичного 

коледжу. 

1.Національно-патріотичне виховання 

студентської молоді: форми, методи, досвід.  

- Вінницький коледж НУХТ; 

- Вінницький будівельний технікум, 

- Барський автомобільно-дорожній технікум 

НТУ, 

- Вінницький кооперативний інститут, 

- Вінницький технічний коледж, 

- Іллінецький аграрний коледж. 

-Калинівський технологічний коледж, 

-Могилів-Подільський технолого-економічний 

коледж ВНАУ. 

2.Виховний захід: «Слава нескоренним героям».  

- Гайсинський медичний коледж. 

3. Ознайомлення з нормативною документацією, 

Державними, Національними і обласними 

Програмами і проектами. 

22.04.2020 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 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Іллінецького державного 

аграрного коледжу.. 

1. Семінар на тему Фолькльорно-народознавчі 

звичаї та традиції у формуванні громадянської 

позиції студентської молоді.  

-Вінницький медичний коледж ім. академіка     

Заболотного, 

-Вінницький торгівельно-економічний коледж  

КНТЕУ, 

- Погребищенський медичний коледж, 

- Вінницький транспортний коледж, 

- Чернятинський коледж ВДАУ. 

2. Майстер-клас у світлиці «Ти була мені наче 

мати моя українська хата». 

- Іллінецький державний аграрний коледж. 

3. Ознайомлення з нормативною документацією, 

Державними, Національними і обласними 

mailto:gaysynmedcollege@rambler.ru
mailto:idak@ukr.net
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Програмами і проектами. 

4. Підведення підсумків роботи за 2019-2020 н. 

р. та планування роботи на 2020-2021 н. р. 

 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ 

З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

(Голова – Рихлюк Віктор Петрович, тел. 0975855502) 

07.11.2019 р. 

Початок об 11 год. 

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 Технологічно-

промислового коледжу ВНАУ 

1. Семінар на тему Завдання та зміст 

виробничого навчання відповідно до закону Про 

фахову передвищу освіту 

- Рихлюк В. П. – голова ОМО; 

- Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж». 

2. Виклики сьогодення у питаннях організації 

виробничих практик та шляхи їх подолання. 

Технологічно-промисловий коледж ВНАУ. 

3. Підготовка та організація обласної виставки 

творчих робіт викладачів та студентів 

технікумів та 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. 

03.06.2019 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. Тренінг Організація і проведення  виставок 

творчих робіт викладачів та студентів. 

2. Обласна виставка творчих робіт студентів і 

викладачів коледжів і технікумів Вінницької 

області. 

3. Підведення підсумків виставки. 

4. Підведення підсумків роботи за 2019-2020  

н. р. та планування роботи на 2020-2021 н. р. 

 

http://www.tpk-vnau.org/
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ 

(Голова – Моторна Леся Володимирівна, тел. 0672530384) 

26.09.19 

Початок об 11 год. 

Вінницький технічний 

коледж  

21021, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 

91/2 

т.: 51-33-81 ,46-11-72 

ел. пошта: 

tech.college@vtc.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу. 

1. Основні напрямки роботи коледжів 

Вінницької області: проблеми, перспективи. 

- Бачинський Валерій Григорович - заступник 

директора Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації - начальник управління 

професійної освіти, інноватики та науки.  

- Клапоущак Андрій Юрійович – завідувач 

сектором вищих навчальних закладів, науки та 

інтелектуальної власності Департаменту 

освіти і науки Вінницької ОДА. 

2. Основні напрямки та особливості роботи 

коледжів і технікумів Вінницької області як 

закладів фахової передвищої освіти. 

- Домінський О.С. – Голова Ради директорів 

коледжів і технікумів Вінницької області. 

3. Аналіз результатів ДПА у форматі ЗНО 2019 

року. Особливості ДПА у форматі ЗНО в 2020 

році для студентів коледжів і технікумів. 

- Представники ВРЦОЯО. 

3. Організація методичної роботи в умовах 

інформаційного освітнього простору.  

- Моторна Леся Володимирівна - голова  

обласного методичного об’єднання. 

4. Особливості атестації та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 2019-

2020 н. р. відповідно до Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних затвердженого КМУ від 21 серпня 

2019 р. №800 

- Шуліка Наталія Іванівна – методист науково-

методичного центру професійно-технічної 

освіти у Вінницькій області – секретар 

атестаційної комісії Департаменту освіти і 

науки Вінницької обласної державної 

адміністрації; 

- Моторна Леся Володимирівна - голова ОМО 

методистів, методист Ради директорів 

коледжів і технікумів Вінницької області. 

5. Організація й проведення олімпіад і конкурсів 
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у 2019-2020 н. р. Документообіг. 

- Моторна Леся Володимирівна – методист 

Ради директорів коледжів Вінницької області. 

04.06.2020 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 

сайт: www.medKol.org.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Погребищенського 

медичного коледжу. 

1. Тренінг Шляхи та засоби впровадження 

медіаосвітніх інновацій у закладах освіти. 

- Погребищенський медичний коледж; 

- Вінницький торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ; 

- Технологічно-промисловий коледж ВНАУ; 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені М. Грушевського. 

2. Посада методиста закладу фахової 

передвищої освіти (юридичні аспекти) 

- к.ю.н., методист  Погребищенського 

медичного коледжу Братанюк Л.Е. 

2. Досвід  підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних працівників коледжів 

відповідно до Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних 

затвердженого КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 

3. Робота з нормативною документацією. 

 4. Підведення підсумків роботи за 2019-2020 н. 

р. та планування роботи на 2020-2021 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ ВІДДІЛЕННЯМИ 

(Голова – Федчишина Тетяна Леонідівна, 0981085408 ) 

 

27.11.19 р. 

Початок 11.00 

Коледж економіки і права 

Вінницького 

кооперативного інституту 

Адреса:  

21009, м. Вінниця, 

вул. Академіка Янгеля, 59 

тел., факс (0432) 61-29-68 

e-mail: admin@vki.vin.ua 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні:  голова обласного методичного 

об'єднання, методист коледжу економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту. 

1. Тренінг Формування цифрової компетентності 

студентів закладів вищої  освіти.  

 - Ільніцька Ю. Б., завідувач відділу науково – 

пошукової роботи та управління якістю освіти 

Коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту.  

 - Нагорняк С.В., завідувач економіко – правового 

відділення Коледжу економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту. 

 

mailto:admin@vki.vin.ua
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2. Міжнародне партнерство та співробітництво   

Коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту.  

 - Мельник Е.Г., завідувач товарознавчо-

технологічного відділення  Коледжу економіки і 

права Вінницького кооперативного інституту.  

- Нагорняк С.В., завідувач економіко – правового 

відділення Коледжу економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту. 

- Цигвінцев І.Г., методист з культурно-світньої 

роботи Коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту. 

3. Порядок, умови, форми та особливості 

здобуття фахової передвищої освіти (Закон «Про 

фахову передвищу освіту») 

- голова ОМО – Федчишина Тетяна Леонідівна; 

- методист Моторна Леся Володимирівна. 

4. Ознайомлення з навчально - методичною базою 

закладу. Екскурсія в музей «Споживчої 

кооперації». 

17. 04. 2020 р. 

Початок 11.00 

Барський  коледж 

транспорту  та будівництва  

Національного 

транспортного університету 

Адреса: 23000, Вінницька 

область, м. Бар, вул. Героїв 

Майдану, 7 

Контактні телефони: (04341) 

2-23-51,2-16-14 

Email:  

barbktbntu@gmail.com 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об'єднання, методист Барського коледжу 

транспорту  та будівництва  Національного 

транспортного університету. 

1.Методологія професійної підготовки: 

компетентнісний  підхід.  

 - методист Барського коледжу транспорту  та 

будівництва  Національного транспортного 

університету Казмірова Г.М. 

2.Особливості становлення і тенденції розвитку 

освітнього простору коледжів і технікумів на 

хвилі інноваційних технологій.  

 - Щербатюк Віталій Броніславович, завідувач 

автомобільно-механічного відділення  Барського 

коледжу транспорту  та будівництва  

Національного транспортного університету; 

Білик Юлія Анатоліївна, завідувач дорожньо-

будівельного відділення  Барського коледжу 

транспорту  та будівництва  Національного 

транспортного університету. 

3.Підсумки роботи методичного об’єднання за 

2019-2020 н. р. та  планування  на наступний рік.  

 - голова обласного методичного об'єднання 
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Федчишина Т.Л. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГОЛОВНИХ БУХГАЛТЕРІВ 

(Голова – Мусятовська Людмила Йосипівна, 0679571214) 

 

20.05.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Калинівський 

технологічний коледж 

22401, м. Калинівка, вул. 

Маяковського, 29 

т. (043) 332 12 04 

ел. пошта: 

kttehnikum@ukr.net 

сайт: 

http://ktt.kalynivka.com 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Калинівського 

технологічного коледжу 

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  

5. 2019-2020 н.р. та планування роботи на 

2020-2021 н.р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 (Голова – Паламарчук Наталія Миколаївна, тел. 0677431968) 

24.09.2019 р. 

Початок  о 9.30 

Навчально-методичний 

центр психологічної  

служби системи освіти 

Вінницької області 

м. Вінниця,  вул. Оводова, 

33 

                     І ЗАСІДАННЯ      

Відповідальні: заступник директора НМЦПССО 

Нечипорук Н.М., голова обласного методичного 

об’єднання Паламарчук Н.М. 

Тема: «Стан та пріоритетні напрямки діяльності 

психологічної служби закладів фахової 

передвищої освіти  Вінницької області». 

1. Нормативно-правова баз діяльності 

психологічної служби. 

2. Циклограма роботи психологічної служби на 

2019-2020н.р.  

3. Перелік професійного інструментарію фахівців 

психологічної 

служби системи освіти України 

29.10.2019 

Початок  о 10.00 

Вінницький коледж 

будівництва і архітектури 

КНУБА  

м.Вінниця,  проспект 

Коцюбинського, 53, 

Телефон: 0432 657 910 

vinbudtex@vn.ua 

                     ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні:  заступник директора 

НМЦПССО Нечипорук Н.М., голова обласного 

методичного об’єднання Паламарчук Н.М.,  

практичний психолог Вінницького коледжу 

будівництва і архітектури КНУБА  Гринчак Г.В. 

та соціальний педагог Зубатюк О.В.  

Тема: Вплив мотивації на якість освітньої 

діяльності студентів. 

mailto:kttehnikum@ukr.net
http://ktt.kalynivka.com/
http://ktt.kalynivka.com/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQcJSo86-zA8fGi9cfSIpqSyD5F5A:1568813448468&q=%D0%B2%D0%BA%D0%B1%D1%96%D0%B0+%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=5771103984844762033&sa=X&ved=2ahUKEwi8_cHCvdrkAhUr06YKHXntBhMQ6BMwE3oECBMQAg&sxsrf=ACYBGNQcJSo86-zA8fGi9cfSIpqSyD5F5A:1568813448468
https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90&oq=%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%96+%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90&aqs=chrome..69i57j0l2.1895j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:vinbudtex@vn.ua
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1. Особливості освітньої мотивації студентів 

Вінницького коледжу будівництва і архітектури 

КНУБА. Презентація дослідження серед 

студентів 1-3 курсів. 

2. Внутрішня мотивація як психологічний 

феномен. Квест для студентів 1-х курсів. 

3. Розвиток внутрішньої мотивації особистості 

студента як основного фактору успішної 

професійної підготовки. Тренінгове заняття для 

студентів 3-х курсів. 

4. Круглий стіл: «Вплив мотивації на якість 

освітньої діяльності студентів». 

 5. Особливості допомоги студентам, які зазнали 

психологічної травми (діти сімей учасників АТО, 

ООС). Представлення для вивчення досвіду 

роботи практичного психолога Іллінецького 

державного аграрного коледжу Комасюк Г.О. 

17.12.2019     

Початок  о 10.00 

Навчально-методичний 

центр психологічної  

служби системи освіти 

Вінницької області 

м. Вінниця,  вул. Оводова, 

33 

 

 

 

                     ІІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні:  заступник директора 

НМЦПССО Нечипорук Н.М., голова обласного 

методичного об’єднання Паламарчук Н.М., 

практичний психолог Комунального закладу 

вищої освіти «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж» Павлюк Лариса Петрівна. 

Тема: «Методика застосування сучасних 

психолого – педагогічних технологій в 

освітньому просторі закладів вищої та фахової 

передвищої освіти» Представлення досвіду 

роботи практичного психолога Комунального 

закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж» Павлюк Лариса Петрівна: 

1. Теоретичні засади сучасних психолого-

педагогічних технологій та методика їх 

застосування фахівцями психологічної служби. 

2. Майстер-клас: тренінгова робота із 

практичними психологами з використанням 

глибинної психології. 

18.02.2020 

Початок 10.00 

Навчально-методичний 

центр психологічної  

служби системи освіти 

Вінницької області 

м. Вінниця,  вул. Оводова, 

33 

IV ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: директор НМЦПССО 

КаменщукТ.Д.,  заступник директора 

НМЦПССО Нечипорук Н.М., голова обласного 

методичного об’єднання Паламарчук Н.М. 

Тема «Особливості застосування Google-

технологій у роботі фахівців психологічних 

служб». 
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  Теоретичний блок: 

1.Переваги та особливості Gmail сервісу 

Практичний блок: 

2. Самопрезентація психологічних служб закладів 

фахової передвищої освіти в інформаційному 

середовищі.  

3. Використання соціальних мереж для 

просвітництва та  популяризації роботи 

психологічної служби. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ БІБЛІОТЕКАМИ І 

БІБЛІОТЕКАРІВ 

(Голова – Смірнова Світлана Миколаївна, тел.  0679908844) 

 

20.11.2019 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький національний 

технічний університет 

м. Вінниця, 

Хмельницьке шосе, 95 

т. (0432) 56-08-48 

ел.пошта: vntu@vntu.edu.ua 
 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання 

1.  Науково-методичний семінар «Діяльність 

бібліотек ВНЗ у формуванні науково-

інформаційного простору. Наукометричні бази 

даних» 

- Притуляк Тетяна Євгеніївна – директор 

бібліотеки Вінницького національного технічного 

університету 

2. Онлайнові сервіси бібліотеки: стан та 

перспективи  розвитку 

- Цвілишена Олена Миколаївна – заступник 

директора бібліотеки Вінницького національного 

технічного університету 

08.04.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький медичний 

коледж ім. академіка  

Д.К. Заболотного 

21100  м. Вінниця,   

вул. Пирогова, 57 

т. (0432) 35-25-81 

ел.пошта: 

vinmedcollege@i.ua 
 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького медичного 

коледжу ім. академіка Д. К. Заболотного 

1. Досвід роботи бібліотеки Вінницького 

медичного коледжу ім. академіка Д. К. 

Заболотного 

- Вінницький медичний коледж ім. академіка                

Д. К. Заболотного 

2. Методичний семінар «Організація 

комунікаційного простору сучасної бібліотеки. 

Обмін досвідом» 

- Вінницький технологічно-промисловий коледж 

ВНАУ; 

- Могилів-Подільський технолого-економічний  

коледж ВНАУ. 

mailto:vntu@vntu.edu.ua
mailto:vinmedcollege@ukr.net
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3. Професійне спілкування в комунікаційному 

просторі бібліотеки. Обмін досвідом. 

- Чернятинський коледж ВНАУ; 

- Ладижинський коледж ВНАУ. 

3. Підведення підсумків роботи за 2019-2020 н. р.  

та  планування роботи на 2020-2021  н.р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ 

(Голова – Овчар Іван Миколайович тел.0673922284) 

16.10.2019 р.  

Початок об 11 год. 

Ладижинський коледж 

ВНАУ 

24321, Вінницька область, м. 

Ладижин, 

вул. Петра Кравчика, 5 

т./ф. (04343)6-16-01 

ел.пошта: lkoledj@meta.ua 

сайт https://lad.vnau.com.ua 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Ладижинського коледжу 

ВНАУ 

1.Позааудиторний виховний захід «Літературно-

математичний калейдоскоп». 

 - Ладижинський коледж ВНАУ. 

2. Майстер-клас Використання цифрових 

технологій для розвитку професійних 

компетентностей на заняттях з математики. 

-  Іллінецький державний аграрний коледж; 

-  Вінницький коледж НУХТ; 

 -  Вінницький технічний коледж. 

Надіслати свою доповідь з даного питання 

можуть усі бажаючі учасники методичного 

об`єднання.        
Електронний варіант доповіді надати методисту 

Ладижинський коледж ВНАУ до 9 жовтня 2019 р.  

3. Підготовка до ІІ етапу ХІ Всеукраїнської 

олімпіади з математики. 

4. Вивчення досвіду роботи викладача Барського 

коледжу транспорту та будівництва НТУ  

Дмитрик Світлани Вікторівни – «Формування 

когнітивних умінь студентів у процесі вивчення 

математики за інтерактивними». 

5. Вивчення досвіду роботи викладача 

Вінницького коледжу будівництва і архітектури 

КНУБА Вовненко Наталії Миколаївни – 

«Використання комп’ютерних технологій та 

впровадження компетентісного підходу при 

вивчені математики у сучасній освіті». 

6. Вивчення досвіду роботи викладача 

Вінницького технічного коледжу Овчар Інни 

Миколаївни – «Методика застосування 

прикладних задач на заняттях математики». 

7. Вивчення досвіду роботи викладача 
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Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу 

Томчук Світлани Дмитрівни – «Використання 

інноваційних технологій для створення 

комфортного освітнього середовища». 

8. Вивчення досвіду роботи викладача 

Немирівського коледжу економіки, будівництва 

та дизайну Лавренюк Світлани Іванівни – 

«Інформаційно-комунікаційні форми і методи 

навчання при викладанні математики». 

9. Вивчення досвіду роботи викладача 

Вінницького коледжу економіки та 

підприємництва ТНЕУ Жмурко Іванни Леонідівни 

– «Мотивація навчальної діяльності на заняттіх 

математики». 

26.03.2020 р. 

Початок об 10:30 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  

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького торговельно-

економічниого коледжу КНТЕУ  

1. Тренінг  організація і проведення олімпіад і 

конкурсів. 

2. Проведення ІІ етапу ХІ Всеукраїнської 

олімпіади з математики. 

3. Підведення підсумків олімпіади з математики. 

4. Узагальнення досвіду роботи викладачів: 

 Дмитрик Світлани Вікторівни; 

 Вовненко Наталії Миколаївни; 

 Овчар Інни Миколаївни; 

 Томчук Світлани Дмитрівни; 

 Лавренюк Світлани Іванівни; 

 Жмурко Іванни Леонідівни. 

5. Підведення підсумків роботи за 2019-2020 н. р. 

та планування роботи на 2020-2021 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

(Голова – Зоріна Юлія Валеріївна тел.0674165722 ) 

07.11.2019 р. 

Початок об 11 год 

Вінницький транспортний 

коледж 

21001, м. Вінниця, 

вул. Некрасова,28 

т./ф. 61-23-55 

ел. пошта: vintk@ukr.net 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького 

транспортного коледжу. 

1. Семінар на тему Розвиток і функціонування 

української мови в Україні. Обґрунтування 

шляхів і засобів розв'язання проблеми. 

- Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький 

mailto:vintk@ukr.net
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сайт: 

www.transkol.apexnet.com.ua 

гуманітарно-педагогічний коледж»; 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені  М. Грушевського. 

Доповіді подати на ел. адресу Транспортного 

коледжу до 20.10.2019 р. (для Дмитрик О. В.) 

2. Відкрите заняття з української літератури:   

Арт-колаж: у центрі літератури-жінка.  

 - Вінницький транспортний коледж  

3. Напрямки діяльності Всеукраїнської спілки 

голів обласних методичних об’єднань та 

провідних фахівців – філологів коледжів і 

технікумів України.  

 - Зоріна Ю. В. – голова ОМО. 

4. Презентація досвіду роботи викладача 

української мови та літератури Печенюк Лариси 

Вікторівни. 

Презентація електронного посібника  

Застосування інтерактивних технологій на 

заняттях української мови. 

- Вдовиченко Ю.В. – викладач української мови за 

професійним спрямуванням, спеціаліст вищої 

категорії, старший викладач. 

- Тесецька Л.М. – викладач української мови і 

літератури, спеціаліст вищої категорії . 

5. Організація та проведення Х Всеукраїнської 

олімпіади з української мови. 

6. Особливості проведення ЗНО з української 

мови 2020. 

 - Зоріна Ю. В. – голова ОМО викладачів 

української філології Вінницької обл. 

20 лютого 2020 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький технічний 

коледж 

21021, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 

91/2 

т.: 51-33-81, ф.: 46-11-72 

ел. пошта: 

tech.college@vtc.vn.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

1. Тренінг Організація і проведення конкурсів і 

олімпіад.  

2. Проведення ІІ (обласного) етапу Х 

Всеукраїнської олімпіади  з української мови. 

3. Узагальнення досвіду роботи викладача 

Печенюк Лариси Вікторівни.  

Анотація на електронний посібник Застосування 

інтерактивних технологій на заняттях української 

мови. 

Автори: Вдовиченко Ю.В., Тесецька Л.М. 

http://www.transkol.apexnet.com.ua/
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4. Підведення підсумків роботи методоб’єнання 

за 2019-2020 н.р. та планування роботи на   2020-

2021 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

(Голова – Данілевич Оксана Петрівна 0975736396 ) 

30.10.2019 р. 

Початок об 11 год. 

Чернятинський коледж  

ВНАУ 

23124, Вінницька обл.,  

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 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Чернятинського коледжу 

ВНАУ. 

1. Семінар-практикум  педмайстерності  з 

використанням фрагментів занять  з  іноземної 

мови  та іноземної мови за професійним 

спрямуванням.  Тема: «Актуальні проблеми 

методики викладання » 

- Білоус Валентина Іванівна Чернятинський 

коледж  ВНАУ; 

- Мазур Алла Василівна  Ладижинський коледж 

ВНАУ;   

-Кравчук  Інна Юріївна Технологічно-промисловий 

коледж ВНАУ; 

2. Вивчення педагогічного досвіду викладачів: 

Чернятинського коледжу ВНАУ  Котелі 

Валентини Олександрівни «Сучасні технології 

формування професійної компетентності 

майбутнього аграрія під  час вивчення іноземної 

мови».  

Ладижинського коледжу ВНАУ  Мазур Алли 

Василівни  «Особливості диференційованого 

підходу при вивченні іноземної мови в сучасному 

світі»;   

3. Презентація підручника з англійської мови для 

студентів 1 курсу  Крисак Лариси Вікторівни, 

Вінницький технічний коледж; 

4. Підготовка до проведення обласної олімпіади  

з англійської мови.  

16.04.2020 р. 

Початок об 11 год 

Технологічно-промисловий 

коледж ВНАУ 

21021, м. Вінниця, 

проспект Юності,8 

т. 43-88-23, ф.51-15-99 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Технологічно-

промислового коледжу ВНАУ.  

1. Тренінг Організація і проведення конкурсів і 

олімпіад.  

2. Проведення  обласної олімпіади  з англійської 

mailto:chernyatin@
http://www.chernyatin-college.org.ua/
http://www.chernyatin-college.org.ua/


 17 

ел. пошта: 

tpkvnau.oc@gmail.com, 

сайт: www.tpk-vnau.org 

мови. 

3.Тренінг з організації та  проведення олімпіад та 

конкурсів. 

4.Підведення підсумків олімпіади. 

5.Узагальнення досвіду роботи викладачів  

Котелі В. О. та   Мазур А. В. 

6. Підведення підсумків ОМО за 2019-2020 н. р. 

та планування роботи ОМО  на 2020-2021 н. р. 

 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

(Голова – Яковлєва Лариса Миколаївна тел. 0677309944 ) 

19.11.2019 р. 

Початок об 11 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 коледж КНТЕУ 

1.Семінар-тренінг  Реалізація проблемного 

навчання  на заняттях  зарубіжної літератури 

(фрагмент заняття; майстер-клас).  

- Вінницький торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ; 

- Тульчинський коледж культури; 

- Вінницький транспортний коледж. 

2. Напрямки вирішення проблем викладання 

зарубіжної літератури в коледжах. 

- голова ОМО. 

3.Вивчення педагогічного досвіду роботи 

викладача (прізвища буде уточнено).  

08.04.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький  коледж 

культури і мистецтв 

ім. М.Д. Леонтовича 

(I р. а.) 

21050, м. Вінниця, вул. 

Симона Петлюри, 40 

т./ф. 53-12-95 

ел. пошта: 

vinmuzgor2@ukr.net 

сайт: www.vukm.com.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького  коледжу 

культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича 

1. Майстер-клас на тему  Застосування 

міжпредметних зв‘язків як засіб формування 

естетичних норм в сучасному суспільстві на 

заняттях зарубіжної літератури. 

- Вінницький  коледж культури і мистецтв  

ім. М.Д. Леонтовича. 

2. Узагальнення досвіду роботи викладача 

зарубіжної літератури (прізвища буде уточнено). 

- Барський коледж транспорту та будівництва 

НТУ. 

 3. Звіт голови ОМО викладачів зарубіжної 

http://www.tpk-vnau.org/
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літератури про роботу за 2019-2020 навчальний 

рік та завдання на наступний 2020-2021 

навчальний рік. 

- Тульчинський коледж культури. 
 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Восколуп Валерій Петрович, 0680681100) 

22.10.2019 

Початок об 11 год. 

Тульчинський коледж 

ветеринарної медицини 

БНАУ 

23600, Вінницька область, 

м. Тульчин, вул. М. 

Леонтовича, 55 

т./ф. (04335) 2-24-72 

ел.пошта: 

vettehnikum2017@ukr.net 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Гайсинського медичного 

коледжу 

1. Проведення практичних робіт (семінарів) із 

суспільних дисциплін. Методичний супровід. 

- Гайсинський медичний коледж,  

- Вінницький коледж НУХТ. 

2. З досвіду підготовки здобувачів освіти до 

ЗНО (ДПА) з історії України. 

- Вінницький коледж будівництва і архітектури 

КНУБА,  

- Могилів-Подільський медичний коледж. 

3. Нормативні акти в сфері освіти. 

- Моторна Леся Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, методист Ради директорів 

коледжів і технікумів Вінницької області, 

Вінницький технічний коледж; Восколуп Валерій 

Петрович, голова обласного методичного 

об’єднання викладачів суспільних дисциплін, 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені Михайла Грушевського. 

4. Підготовка до проведення VI науково-

практичної краєзнавчої викладацько-

студентської конференції «Моя Україна: історія 

та сьогодення». Обрання оргкомітету 

конференції. 

- Голєва Тетяна Володимирівна, Вінницький 

технічний коледж. 

5. Підготовка до проведення олімпіади з історії 

України серед здобувачів освіти коледжів і 

технікумів Вінницької області. Обрання 

оргкомітету олімпіади. 

- Восколуп Валерій Петрович, голова обласного 

методичного об’єднання викладачів суспільних 

дисциплін, Барський гуманітарно-педагогічний 

коледж імені Михайла Грушевського; 

- Вінницький медичний коледж ім. академіка 

mailto:vettehnikum2017@ukr.net
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Д. К. Заболотного. 

6. Вивчення передового педагогічного досвіду 

викладачів суспільних дисциплін Калинник Алли 

Володимирівни (Барський коледж транспорту 

та будівництва НТУ), Мельник Наталії 

Миколаївни (Вінницький технічний коледж);  

- Восколуп Валерій Петрович, голова обласного 

методичного об’єднання викладачів суспільних 

дисциплін, Барський гуманітарно-педагогічний     

коледж імені Михайла Грушевського; 

Касперевич Роман Петрович - викладач 

Вінницького коледжу будівництва і архітектури 

КНУБА. 

17.03.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький технічний 

коледж 

21021, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 91/2 

т.: 51-33-81, ф.: 46-11-72 

ел. пошта: 

tech.college@vtc.vn.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу. 

1. Проведення VІ науково-практичної 

краєзнавчої викладацько-студентській 

конференції «Моя Україна: історія та 

сьогодення». 

2. Узагальнення досвіду викладачів суспільних 

дисциплін Калинник Алли Володимирівни 

(Барський коледж транспорту та будівництва 

НТУ), Мельник Наталії Миколаївни 

(Вінницький технічний коледж).  

21.05.2020 

Початок об 11 год. 

Вінницький медичний 

коледж ім. академіка 

Д. К. Заболотного 

21037, м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 57 

т./ф. 53-31-45 

ел. 

пошта:vinmedkollege@ukr.net 

сайт: http://vmc.vn.ua 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, директор Вінницького медичного 

коледжу ім. академіка Д. К. Заболотного 

1. Проведення олімпіади з історії України. 

2. Підведення підсумків олімпіади. 

3. Підведення підсумків роботи обласного 

методичного об’єднання викладачів суспільних 

дисциплін за 2019-2020 н.р. та  планування 

роботи на 2020-2021 н.р. 

 

МЕТОДИЧНЕ  ОБ’ЄДНАННЯ  ВИКЛАДАЧІВ  ФІЗИКИ 

(Голова – Поліщук Микола  Іванович, тел.0994424321) 

21.11.2019 р. 

Початок об 11 год. 

Комунальний заклад вищої 

освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист  Комунального закладу 

вищої освіти «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж». 

mailto:vinmedkollege@ukr.net
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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 
. 

 

1. Семінар Застосування інтернет-ресурсів при 

вивченні фізики 

- Вінницький технічний коледж; 

- Вінницький торгівельно-економічний коледж 

КНТЕУ; 

- Барський автомобільно-дорожній технікум 

НТУ; 

2. Проведення майстер-класу (фрагменту заняття) 

з використанням інтернет-ресурсів. 

3.Обговорення майстер-класу (фрагменту 

заняття). 

4. Вивчення досвіду роботи викладачів:  

- Грабенко О. А. – Вінницький технічний коледж; 

- Петрович Ч. М. - Вінницький коледж 

будівництва і архітектури КНУБА. 

5. Підготовка до проведення обласної олімпіади з 

фізики. 

20.05.2020 р. 

Початок об 11 год. 

ФМГ №17 м. Вінниці  

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, представник ФМГ №17 за 

домовленістю. 

1.Тренінг  Організація та проведення олімпіад і 

конкурсів   

2. Проведення обласної олімпіади з фізики. 

3. Узагальнення досвіду роботи викладачів: 

 - Грабенко О. А. – Вінницький технічний коледж; 

- Петрович Ч. М. - Вінницький коледж 

будівництва і архітектури КНУБА. 

4. Підведення підсумків роботи за 2019-2020 н.р.  

та  планування роботи на 2020-2021 н.р. 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

(Голова – Черчик Наталія Леонідівна, тел. 097 850 34 47; 063 623 33 72) 

06.11.2019 р. 

Початок об 11.00 

Іллінецький державний 

аграрний коледж 

22700, Вінницька область, 

м. Іллінці, 

вул. Студентська, 2 

т./ф.(04345)2-31-98 

ел.пошта: idak@ukr.net 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Іллінецького державного 

аграрного коледжу. 

1. Майстер-клас Формування професійних 

компетентностей завдяки впровадженню 

активних методів навчання, що забезпечують 

особистісно-зорієнтований підхід при вивченні 

хімії, біології і екології (майстер-клас, фрагменти 

mailto:VGPK@ua.fm
mailto:vgpk_nav@ua.fm
http://www.vgpk.com.ua/
mailto:idak@ukr.net
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сайт: www.idak.vn.ua 

 

 

занять, гурткова робота): 

- Іллінецький державний аграрний коледж; 

-Барський коледж транспорту та будівництва; 

- Могилів-Подільський технолого-економічний 

коледж ВНАУ;  

- Вінницький коледж культури і мистецтв імені 

М.Д. Леонтовича 

2. Підготовка до обласного конкурсу науково-

дослідницьких робіт з хімії, біології і екології 

(обговорення положення, створення 

організаційного комітету). 

3.Підготовка до обласної олімпіади з біології 

(обговорення положення, створення 

організаційного комітету та банку завдань). 

4. Вивчення досвіду роботи викладачів хімії, 

біології і екології:  

- Черчик Наталія Леонідівна - викладач біології, 

медичної біології та ботаніки Вінницького 

медичного коледжу імені акад. Д.К. 

Заболотного. Тема: "Активізація рефлексивно-

творчої навчальної діяльності методами 

інтерактивного навчання, спрямованих на 

практичне освоєння біоетичної культури і 

гуманістичних норм професійної поведінки 

майбутніх фельдшерів"; 

- Марчук Іван Миколайович - викладач біології та 

хімії Вінницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ. Тема: "Використання 

елементів мнемоніки та проблемного навчання в 

процесі викладання біології" 

Бас Олена Петрівна - викладач хімії Вінницького  

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

Тема: "Впровадження інноваційних форм та 

методів при вивченні хімічних дисциплін" 

27.05.2020 р. 

Початок об 11.00 

Коледж економіки і права 

Вінницького 

кооперативного інституту 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист коледжу економіки і права 

ВКІ. 

1. Тренінг Організація і проведення конкурсів і 

http://www.idak.vn.ua/


 22 

Адреса:  

21009, м. Вінниця, 

вул. Академіка Янгеля, 59 

тел., факс (0432) 61-29-68, 

e-mail: admin@vki.vin.ua 

 

олімпіад. 

2. Обласний конкурс науково-дослідницьких 

робіт з хімії, біології і екології серед студентів 

коледжів і технікумів Вінницької області. 

3. Підведення підсумків обласного конкурсу 

науково-дослідницьких робіт з хімії, біології і 

екології серед студентів коледжів і технікумів 

Вінницької області. 

4. Узагальнення досвіду роботи викладачів хімії, 

біології і екології:  

- Черчик Наталія Леонідівна - викладач біології, 

медичної біології та ботаніки Вінницького 

медичного коледжу імені акад. Д.К. Заболотного; 

 - Марчук Іван Миколайович - викладач біології 

та хімії Вінницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ; 

Бас Олена Петрівна - викладач хімії Вінницького 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.  

5. Підведення підсумків роботи ОМО  викладачів 

хімії та біології за 2019-2020 навч. рік та 

планування роботи на 2020-2021 навч. рік 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ 

ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Колесник Анатолій Іванович, тел. 0679921035) 

23.10.2019 р. 

Вінницький коледж НУХТ 

21000, м. Вінниця, 

вул. Привокзальна, 38 

т./ф. 27-37-76 

ел. пошта: vcnuft@ukr.net 

сайт: www.vcnuft.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького коледжу 

Національного університету харчових 

технологій. 

1. Семінар STEM-освіта в підготовці сучасного 

фахівця 

- голова  обласного методичного об’єднання 

викладачів інформатики та комп’ютерних 

дисциплін А.І. Колесник 

2.Обмін досвідом вивчення  інформатики в 

технікумах та коледжах у 2018/19 навчальному 

році. 

Особливості вивчення інформатики після 

впровадження в технікумах та коледжах 

mailto:admin@vki.vin.ua
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освітньої програми профільної середньої освіти 

для підготовки молодших спеціалістів на основі 

базової загальної середньої освіти. 

- Вінницький торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

- Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж»; 

- Вінницький транспортний коледж.  

3. Педагогічний досвід викладачів закладів вищої 

освіти області щодо використання сучасних, 

інноваційних, інтерактивних і інформаційно-

комунікаційних технологій навчання та 

виховання: 

- Вінницький коледж НУХТ 

- Калинівський технологічний коледж 

- Державний вищий навчальний заклад «Могилів-

Подільський монтажно-економічний коледж» 

- Вінницький коледж будівництва і архітектури 

Київського національний університет 

будівництва і архітектури 

4. Обговорення положення про проведення ІІ 

етапу ХІІІ Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики серед студентів технікумів і 

коледжів Вінницької області. Колесник А.І. 

5.Затвердження оргкомітету ІІ етапу ХІІІ 

Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед 

студентів технікумів і коледжів Вінницької 

області у 2020 році. 

11.03.2020 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 ІІ етапу ХІІІ 

Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед 

студентів технікумів і коледжів Вінницької 

області.  

 

15.04.2020 р. 

Вінницький коледж 

будівництва і архітектури 

Київського національного 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

1. Тренінг Організація і проведення олімпіад і 

конкурсів. 
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університету будівництва і 

архітектури  

21000, м. Вінниця, 

проспект Коцюбинського, 

53 

т./ф. 65-79-910 

ел. пошта: vinbudtex@vn.ua 

сайт: www.vkba.zz.mu 

2. Проведення ІІ етапу ХІІІ Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики серед студентів 

технікумів і коледжів Вінницької області. 

3. Узагальнення педагогічного досвіду викладача 

інформатики Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ Маранчука О. М.  

4.Підведення підсумків роботи обласного 

методичного об’єднання викладачів інформатики 

та комп’ютерних дисциплін за 2019-2020 н. р. і 

планування роботи на 2020-2021 н. р. 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА КЕРІВНИКІВ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

(Голова – Рафальський Святослав Вікторович, тел. 0675842160) 

14. 11.2019 р. 

Початок об 11 год. 

Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені 

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 Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу імені М. Грушевського 

1. Семінар Формування електронного навчально-

методичного забезпечення та інноваційні методи 

організації освітнього процесу з фізичного 

виховання. 

 - Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені М. Грушевського. 

2. Ознайомлення з матеріально-спортивною 

базою навчального закладу. 

3.Доповідь: « Формування фізичної культури, як 

основа здорового способу життя студентів» 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

- Погребищенський медичний коледж 

4.Вивчення педагогічного досвіду викладача 

фізичного виховання Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу 

5. Різне 

29. 04.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Могилів-Подільський  

технолого-економічний 

коледж ВНАУ 

24000, Вінницька область 

м. Могилів-Подільський 

вул. Київська,40/1 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист  Могилів-Подільського  

технолого-економічний коледжу ВНАУ.  

1.Відкрите заняття з фізичного виховання (або 

інший захід за вибором). 

2.Обговорення відкритого заняття. 

3.Виступ з досвіду роботи та проблем  реалізації 
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т./ф. (04337) 6-28-50 

ел.пошта: 

mptekvnay@gmail.com 

 

навчальної програми з дисципліни «Фізична 

культура». 

- Могилів-Подільський  технолого-економічний 

коледж ВНАУ; 

- Вінницький торгівельно-економічний коледж 

КНТЕУ 

4. Узагальнення педагогічного досвіду викладача 

фізичного виховання Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу 

5.Підведення підсумків роботи обласного 

методичного об’єднання викладачів та керівників 

фізичного виховання за 2019-2020 н.р. 

Планування роботи на 2020-2021 н.р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ 

(Голова – Берегута Василь Олександрович, тел. 0966647425) 

05.11.2019 р. 

Початок об 11.00 

Вінницький коледж НУХТ 

Контактна інформація 

Адреса:  

21100, м. Вінниця, 

вул. Привокзальна, 38 

т.27-37-76, ф.27-73-93 

ел. пошта: vcnuft@ukr.net 

сайт: www.vcnuft.vn.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні:  голова  обласного  методичного 

об’єднання,  методист  Вінницького коледжу 

НУХТ. 

1. Семінар Вивчення організації та проведення  

національно-патріотичного  виховання 

студентської молоді. 

- Вінницький коледж НУХТ; 

- Гайсинський медичний коледж. 

2. Практичне значення проведення навчально-

польових занять для  підготовки до служби в 

ЗСУ. 

- голова ОМО Берегута Василь Олександрович; 

- Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж». 

5.  Організація написання  методичного посібника 

на тему: «Національно-патріотичне виховання  

студентської молоді  в  сучасних умовах». 

6. Ознайомлення з новою  нормативною 

документацією. 

7. Вивчення  досвіду роботи викладача 

дисципліни Захист Вітчизни Вінницького 

коледжу НУХТ. 

mailto:mptekvnay@gmail.com
mailto:vcnuft@ukr.net
http://www.vcnuft.vn.ua/
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07.04  2020 року 

Початок об 11.00 

Тульчинський коледж 

культури 

23600, Вінницька область, 

м. Тульчин,  вул. 

Леонтовича, 52 

т./ф. (04335)2-24-70 

ел.пошта: 

tulchin_kulture@uk

r.net 
 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні:  голова  обласного  методичного 

об’єднання,  методист  Тульчинського коледжу 

культури.  

1. Семінар Роль фізичного виховання  у вивченні 

дисципліни «Захист  Вітчизни». 

- Вінницький коледж НУХТ; 

- Вінницький медичний коледж імені академіка 

Д. К. Заболотного. 

3. Роль психологічної підготовки для служби в 

Збройних силах України.  

- психолог коледжу. 

4.Організація написання  методичного посібника 

на тему: «Національно-патріотичне виховання  

студентської молоді  в  сучасних умовах». 

Виготовлення методичного посібника для 

проведення занять. 

4. Узагальнення досвіду дисципліни Захист 

Вітчизни Вінницького коледжу НУХТ. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

(Голова – Кубай Ольга Валеріївна, тел. 0962106136 ) 

 

03.12.19 

Початок об 11 год. 

Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені 

Михайла Грушевського  

(I-II р.а.) 

23000, Вінницька область, 

м. Бар, майдан Михайла 

Грушевського, 1,  

т./ф. (0241)2-12-70 

ел.пошта: 

bar_bpu01@ukr.net     

сайт: bar-bgpk.at.ua  

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу імені Михайла 

Грушевського. 

1.  Майстер-клас Використання сучасних 

інноваційних та інформаційних технологій у 

методиці  викладання  БЖД.  

2. Основні екологічні проблеми людства, їх 

глобальний характер та суть. Напрямки 

вирішення основних екологічних проблем світу 

на заняттях з БЖД. 

-  Гайсинський медичний коледж; 

- Вінницький коледж НУХТ; 

- Вінницький технічний коледж. 

3. Обговорення методики проведення обласної 

олімпіади з БЖД  серед здобувачів освіти  

коледжів ( технікумів). 
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3.1. Створення орг. комітету обласної олімпіади з 

БЖД. 

3.2.Укладання положення про олімпіаду з БЖД. 

3.3. Створення банку даних для проведення 

обласної олімпіади з БЖД. 

4. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу  

-Погосян Т.В. Вінницький технічний коледж, 

-Павленко Н.А. Технологічно-промисловий коледж 

ВНАУ,  

- Довженко Л.А. Вінницький медичний коледж. 

12.05.20 

Початок об 11 год. 

Вінницький коледж 

економіки і підприємства 

ТНЕУ  

21030, м.Вінниця, вул. 

Гонти 37 

ел.пошта:vkep.tneu@gmail.c

om 

т./ф. 0432-55-49-55 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницькиого коледжу 

економіки і підприємства ТНЕУ .  

1. Тренінг Організація і проведення конкурсів і 

олімпіад. 

2. Проведення обласної олімпіади з БЖД  

3. Підведення підсумків обласної олімпіади з 

безпеки життєдіяльності. 

4. Узагальнення досвіду роботи викладачів 

коледжу Погосян Т.В Вінницький технічний 

коледж, Павленко Н.А Технологічно-промисловий 

коледж ВНАУ, Довженко Л.А Вінницький 

медичний коледж. 

5. Підведення  підсумків роботи методичного 

об’єднання за 2019-2020 н.р. та планування 

роботи на 2020-2021 н.р.  

- Кубай О. В. - голова обласного методичного  

об'єднання. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

ТРАНСПОРТНИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Дяченко Володимир Анатолійович) 

13.11.19 р. 

Початок об 11 год. 

Чернятинський коледж 

ВНАУ 

23124, Вінницька область, 

Жмеринський район, 

с. Чернятин 

вул. Графа Львова, 28   

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Чернятинського коледжу 

ВНАУ. 

1. Зустріч з адміністрацією коледжу. 

2. Ознайомлення з матеріальною базою коледжу. 

3. Науково-практична конференція «Дуальна 

освіта, як форма підвищення 

mailto:vkep.tneu@gmail.com
mailto:vkep.tneu@gmail.com
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т./ф.(04332)3-24-25 

ел. пошта: 

chernyatin@ukr.net 

сайт: www.chernyatin-

college.org.ua 

конкурентоздатності».  

Усім учасникам методичного об`єднання 

надіслати матеріали для участі в конференції на 

ел. адресу Чернятинського коледжу ВНАУ до 

20.10.2019 р. 

4. Розробка положення для конкурсу «Кращий за 

професією (транспортні дисципліни)». 

5. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу 

(прізвища будуть уточнені). 

15.05.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький технічний 

коледж 

21021, Україна, Вінницька 

обл., м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 91/2 

т.: +380432513381 

Email: 

tech.college@vtc.vn.ua 

сайт: https://vtc.vn.ua/ 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу 

1. Тренінг Організація і проведення олімпіад і 

конкурсів. 

2. Проведення обласного конкурсу «Кращий за 

професією (транспортні дисципліни)».  

3. Підведення підсумків роботи за 2019-2020 н. р. 

та планування роботи на 2020-2021 н. р. 

4. Узагальнення досвіду роботи викладачів 

коледжу (прізвища будуть уточнені). 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ І 

ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Кукурудзяк Леся Василівна, тел. 0971910405) 

26.11.2019  

Початок об 11 год,  

Могилів-Подільський 

монтажно-економічний 

коледж,  

Вінницька область 24000, 

вул. Василя 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. Семінар Особливості навчання здобувачів 

освіти представників "покоління Z"(інноваційні 

соціальні орієнтації молоді, методи та підходи до 

організації занять). 

- Саричева Любов Іванівна; 

- Чорна Світлана Іванівна. 

2. Підготовка до проведення Конкурсу 

студентських проектів податкових реформ 

(обговорення Положення, створення 

організаційного комітету).  

4. Підготовка до проведення конкурсу з фахової 

майстерності "Кращий за професією (економічні 

дисципліни)". Обговорення Положення, 

mailto:chernyatin@
http://www.chernyatin-college.org.ua/
http://www.chernyatin-college.org.ua/
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створення організаційного комітету.  

5.Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу  

 - Вивчення досвіду роботи викладача вищої 

категорії Могилів-Подільського технолого-

економічного коледжу ВНАУ Омелько М. А. 

"Роль інтеграції як основного фактора розвитку 

професійних та творчих здібностей студентів 

при викладанні облікових дисциплін" 

-  Вивчення досвіду роботи викладача І категорії 

Вінницького коледжу НУХТ Бартельової  А. А. 

"Використання інноваційних технологій при 

викладанні економічних дисциплін"; 

- Вивчення досвіду роботи викладачів 

Вінницького технічного коледжу Алексєєнко О. А. 

«Формування професійних компетенцій в 

підготовці фахівців економічного напряму»; 

Брода А. Ю. «Формування фінансово-правової 

грамотності студентів крізь призму вивчення 

спецдисциплін». 

6. Презентація навчально-методичного посібника 

для практичних робіт з дисципліни «Статистика» 

для студентів спеціальностей: 073»Менеджмент», 

072 «Фінанси, банківська справа, страхування»,  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

справа». Кукрудзяк Л. В., Крисак А. О.,  

Гронський І. А. 

 

24.03.2020 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@vt 

c.vn.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу, оргкомітет Конкурсу.  

1. Тренінг організації Конкурсної діяльності 

здобувачів освіти з розробкою проектів. 

2. Проведення Конкурсу студентських проектів 

податкових реформ серед студентів коледжів і 

технікумів Вінницької області. 

3.Підведення підсумків Конкурсу. 

23.04.2020 р.  

Початок об 11 год.  

Комунальний заклад вищої 

освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний 

коледж», 

21021, м. Вінниця, проспект 

Юності 8, 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Комунального заклауд 

вищої освіти «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж», оргкомітет Конкурсу. 

1. Тренінг організації Конкурсної діяльності 

здобувачів освіти. 

2.Проведення конкурсу "Кращий за професією 
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т. :  0432 438 823 

ел.пошта : 

tpkvnau.oc@gmail.com 

 

(економічні дисципліни)" серед студентів 

коледжів і технікумів Вінницької області.  

3. Підведення підсумків апробації досвіду 

викладачів, що був заявлений до вивчення на І 

засіданні методичного об'єднання. 

4. Підведення підсумків роботи за 2019 – 2020 н. 

р. та планування діяльності на 2020-2021н.р 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Кожарко Анатолій Костянтинович, тел. 0674429762;  

kozh69@ukr.net). 

20.11.2019р. 

Початок об 11 год. 

Немирівський коледж 

будівництва та архітектури  

ВНАУ 

22800, Вінницька область, 

м. Немирів, 

вул.  Гімназійна , 29 

т. (04331)2-04-94,  ф.2-28-94 

ел.пошта: ncba_vnau@i.ua 

 

I  ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Немирівського коледжу 

будівництва та архітектури ВНАУ 

 1. Майстер-клас Сучасні методи та прийоми 

мотивації, стимулювання та активізації навчання 

студентів коледжів та технікумів на заняттях 

загальнотехнічних дисциплін. 

2. Обмін досвідом на тему: «Сучасні методи та 

прийоми мотивації, стимулювання та активізації 

навчання студентів коледжів та технікумів на 

заняттях загальнотехнічних дисциплін » : 

 - Вінницький коледж будівництва і архітектури 

КНУБА; 

- Калинівський технологічний технікум; 

- Вінницький технічний коледж 

 4. Вивчення досвіду роботи викладачів ОМО 

загально- технічних дисциплін  /прізвища будуть 

уточнені/ 

5. Підготовка до обласної науково-практичної 

конференції: «Наука і техніка навколо нас» 

студентів і викладачів коледжів та технікумів 

Вінницької області. 

https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&rlz=1C1OKWM_ukUA787UA787&oq=%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD&aqs=chrome.2.69i57j0l5.13528j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:tpkvnau.oc@gmail.com
mailto:kozh69@ukr.net
mailto:ncba_vnau@i.ua
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26.02.2020 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 

 

II ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист  Вінницького коледжу 

будівництва і архітектури КНУБА   

1. Обласна науково-практична конференція для 

студентів і викладачів коледжів і технікумів: 

«Наука і техніка навколо нас».  

2. Узагальнення досвіду роботи викладачів ОМО 

загально технічних дисциплін  (прізвища будуть 

уточнені) 

3.  Підведення підсумків роботи за 2019-2020 н. р. 

та планування роботи на 2020-2021 н. р. 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КРЕСЛЕННЯ, ОСНОВ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ,  УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ  ТА 

МЕТРОЛОГІЇ 

(Голова – Янчук Ніна Андріївна, моб. 0971895838) 

12.11.2019 

Початок об 11 год. 

Барський коледж 

транспорту та будівництва 

НТУ   

23000, Вінницька область, 

м. Бар, вул. Героїв 

Майдану, 7 

т./ф (04341)2-23-51 

ел. пошта: 

barbktbntu@gmail.com 

сайт:  bktbntu.сom.ua 

( за домовленістю із 

навчальним закладом) 

1 ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Барський коледж 

транспорту та будівництва НТУ  

1. Майстер-клас Використання сучасних 

інноваційних та інформаційних технологій у 

методиці викладання   інженерної графіки та 

основ стандартизації, управлінні якістю 

продукції, метрології.  

-Барський коледж транспорту та будівництва 

НТУ; 

2. Підготовка до проведення обласної науково-

методичної конференції «Інноваційні технології в 

інженерній графіці і основах стандартизації, 

управління якістю продукції та метрології». 

3. Вивчення досвіду роботи викладача  

Вінницького коледжу НУХТ Янчук Ніни 

Андріївни. 

4. Вивчення досвіду роботи викладача 

Вінницького коледжу будівництва і архітектури 

КНУБА Малаховської Вікторії Григорівни. 

14.04.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький транспортний 

коледж 

21001, м. Вінниця, 

вул. Некрасова, 28 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького 

транспортного коледжу    

1. Обласна науково-методичної конференції 

«Інноваційні технології в інженерній графіці і 

mailto:barbktbntu@gmail.com
http://bktbntu.сom.ua/
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т./ф. 61-23-55 

ел. пошта: vintk@ukr.net 

сайт: 

www.transkol.apexnet.com.u

a 

 

 ( за домовленістю із 

навчальним закладом) 

основах стандартизації, управління якістю 

продукції та метрології». 

2. Узагальнення досвіду роботи викладача  

Вінницького коледжу НУХТ Янчук Ніни 

Андріївни. 

3. Узагальнення  досвіду роботи викладача 

Вінницького коледжу будівництва і архітектури 

КНУБА Малаховської Вікторії Григорівни 

4. Підведення підсумків  роботи методичного 

об’єднання за 2019-2020 н.р. та планування 

роботи на 2020-2021 навчальний рік. 

 
Методист Ради директорів                                                                           Л. В. Моторна 

mailto:vintk@ukr.net
http://www.transkol.apexnet.com.ua/
http://www.transkol.apexnet.com.ua/
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ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ                     

У 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 Методичне об’єднання Дата Місце проведення 

1 Практичних психологів 24.09.19 Навчально-методичний центр 

психологічної  

служби системи освіти Вінницької 

області 

2 Заступників директорів з 

навчальної роботи 

26.09.19 Вінницький технічний коледж 

3 Заступників директорів з 

навчальної роботи 

26.09.19 Вінницький технічний коледж 

4 Методистів 26.09.19 Вінницький технічний коледж 

5 Заступників директорів з 

виховної роботи 

26.09.19 Гайсинський медичний коледж 

6 Викладачів математики 16.10.19 Ладижинський коледж ВНАУ 

7 Викладачів суспільних 

дисциплін  

22.10.19 Тульчинський коледж 

ветеринарної медицини 

БНАУ 

8 Викладачів інформатики та 

комп’ютерних дисциплін 

23.10.19 Вінницький коледж НУХТ 

 

9 Практичних психологів 29.10.19 Вінницький коледж будівництва і 

архітектури КНУБА  

10 Викладачів іноземних мов 30.10.19 Чернятинський коледж  ВНАУ 

11 Викладачів захисту 

Вітчизни  

05.11.19 Вінницький коледж НУХТ 

12 Викладачів хімії та біології 06.11.19 Іллінецький державний аграрний 

коледж 

13 Викладачів української 

філології 

07.11.19 Вінницький транспортний коледж 

14 Заступників директорів з 

виробничого навчання 

07.11.19 Технологічно-промисловий 

коледж ВНАУ 

15 Викладачів економічних та 

фінансових дисциплін 

12.11.19 Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж 

16 Викладачів транспортних 

дисциплін 

13.11.19 Чернятинський коледж ВНАУ 

 

17 Викладачів та керівників 

фізичного виховання 

14.11.19 Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені М. 

Грушевського 

18 Викладачів зарубіжної 

літератури 

19.11.19 Вінницький торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

19 Завідувачів бібліотеками і 

бібліотекарів 

20.11.19 Вінницький національний 

технічний університет 
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20 Викладачів 

загальнотехнічних 

дисциплін  

20.11.19 Немирівський коледж будівництва 

та архітектури  ВНАУ 

 

21 Викладачів фізики 21.11.19 Вінницький обласний 

комунальний гуманітарно-

педагогічний коледж 

22 Викладачів креслення, основ 

стандартизації, управляння 

якістю продукції та 

метрології 

26.11.19 Барський коледж транспорту та 

будівництва НТУ   

 

23 Завідувачів відділення 27.11.19 Коледж економіки і права 

Вінницького кооперативного 

інституту 

24 Викладачів охорони праці та 

БЖД 

03.12.19 Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені 

Михайла Грушевського  

25 Практичних психологів 17.12.19 Навчально-методичний центр 

психологічної  

служби системи освіти Вінницької 

області 

26 Практичних психологів 18.02.20 Навчально-методичний центр 

психологічної  

служби системи освіти Вінницької 

області 

27 Викладачів української 

філології (олімпіада) 

20.02.20 Вінницький технічний коледж 

28 Викладачів 

загальнотехнічних 

дисциплін (конференція) 

26.02.20 Вінницький коледж будівництва і 

архітектури 

КНУБА 

 

29 Викладачів інформатики та 

комп’ютерних дисциплін 

(засідання оргкомітету 

олімпіади) 

11.03.20 Вінницький технічний коледж 

30 Викладачів суспільних 

дисциплін (конференція) 

17.03.20 Вінницький технічний коледж 

31 Викладачів економічних та 

фінансових дисциплін 

(конкурс) 

24.03.20 Вінницький технічний коледж 

32 Викладачів математики 

(олімпіада) 

26.03.20 Вінницький торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

33 Викладачів захисту 

Вітчизни 

07.04.20 Тульчинський коледж культури 

 

34 Викладачів зарубіжної 

літератури 

08.04.20 

 

Вінницький  коледж культури і 

мистецтв 
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ім. М.Д. Леонтовича 

35 Завідувачів бібліотеками і 

бібліотекарів 

08.04.20 Вінницький медичний коледж ім. 

академіка  

Д.К. Заболотного 

36 Викладачів креслення, основ 

стандартизації, управляння 

якістю продукції та 

метрології (конференція) 

14.04.20 Вінницький транспортний коледж 

 

37 Викладачів інформатики та 

комп’ютерних дисциплін 

(олімпіада) 

15.04.20 Вінницький коледж будівництва і 

архітектури КНУБА  

38 Викладачів іноземних мов 

(олімпіада) 

16.04.20 Технологічно-промисловий 

коледж ВНАУ 

39 Завідувачів відділення 17.04.19 Барський  коледж транспорту  та 

будівництва  НТУ 

40 Заступників директорів з 

виховної роботи  

22.04.20 Іллінецький державний аграрний 

коледж 

41 Викладачів економічних та 

фінансових дисциплін 

(конкурс) 

23.04.20 Вінницький обласний 

комунальний гуманітарно-

педагогічний коледж 

42 Викладачів та керівників 

фізичного виховання 

29.04.20 

 

Могилів-Подільський  технолого-

економічний коледж ВНАУ 

43 Викладачів охорони праці та 

БЖД (олімпіада) 

12.05.20 Вінницький коледж економіки і 

підприємства ТНЕУ  

44 Викладачів транспортних 

дисциплін (конкурс) 

15.05.20 Вінницький технічний коледж 

 

45 Головних бухгалтерів 20.05.19 

 

Калинівський технологічний 

коледж 

46 Викладачів фізики 

(олімпіада) 

20.05.20 ФМГ №17 м. Вінниці 

47 Викладачів суспільних 

дисциплін (олімпіада з 

історії України) 

21.05.20 Вінницький медичний коледж  

ім. академіка 

Д. К. Заболотного 

48 Викладачів хімії, біології і 

екології (конкурс) 

27.05.20 Коледж економіки і права ВКІ 

 

49 Заступників директорів з 

виробничого навчання 

(виставка) 

03.06.20 Вінницький технічний коледж 

50 Методистів 04.06.20 Погребищенський медичний 

коледж 

 
 

Методист Ради директорів                                                                            Л. В. Моторна 
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ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ 

ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ  

НА 2019-2020 Н. Р. 
1.  ІІ Всеукраїнська  науково-

методична конференція 

«Сучасні педагогічні 

технології та інноваційні 

методики навчання в 

підготовці фахівців у 

коледжах: досвід, проблеми, 

перспективи». 

 

 Вінницький технічний коледж 

2.  Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра 

Яцика 

 Департамент освіти і науки 

Вінницької ОДА 

3.  Обласний етап Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Г. Шевченка 

 Департамент освіти і науки 

Вінницької ОДА 

4.  «Євроінтеграція України: 

економічні, політичні, 

гуманітарні та правові 

аспекти». Науково-практична 

конференція 

22.11.19 Вінницький кооперативний 

інститут 

5.  ІІ етап Х Всеукраїнської 

олімпіади з української мови 

20.02.20 Вінницький технічний коледж 

6.  Обласна науково-практична 

конференція для студентів і 

викладачів коледжів і 

технікумів Наука і техніка 

навколо нас. 

26.02.20 Вінницький коледж будівництва 

і архітектури 

КНУБА 

 

7.  Споживча кооперація: 

тенденції розвитку. Науково-

пошукова конференція 

(міжвузівська) викладачів та 

студентів 

Березень 

2020 р. 

Коледж економіки і права ВКІ 

8.  VІ науково-практична 

краєзнавча викладацько-

студентська конференція «Моя 

Україна: історія та 

сьогодення» 

17.03.20 Вінницький технічний коледж 

9.  Конкурс студентських 

проектів податкових реформ 

24.03.20 Вінницький технічний коледж 

10.  ІІ етап ХІ Всеукраїнської 26.03.20 Вінницький торговельно-



 37 

олімпіади з математики економічний коледж КНТЕУ 

11.  Обласна науково-методичної 

конференції Інноваційні 

технології в інженерній 

графіці і основах 

стандартизації, управління 

якістю продукції та метрології 

14.04.20 Вінницький транспортний 

коледж 

 

12.  ІІ етап Всеукраїнської 

олімпіади  з інформатики 

15.04.20 Вінницький коледж 

будівництва і архітектури 

Київського національного 

університету будівництва і 

архітектури  

13.  Обласної олімпіада з 

англійської мови 

15.04.20 Технологічно-промисловий 

коледж ВНАУ 

14.  Конкурс «Кращий за 

професією (економічні 

дисципліни)» 

22.04.20 Вінницький обласний 

комунальний гуманітарно-

педагогічний коледж 

15.  Обласна олімпіада з БЖД 12.05.20 Вінницький коледж економіки і 

підприємства ТНЕУ  

 

16.  Конкурс «Кращий за 

професією (транспортні 

дисципліни)» 

15.05.19 Вінницький технічний коледж 

 

17.  Обласна олімпіада з фізики 20.05.20 ФМГ №17 м. Вінниці 

18.  Олімпіада з історії України 21.05.20 Вінницький медичний коледж 

ім. академіка 

Д. К. Заболотного 

19.  Конкурс науково-

дослідницьких робіт з хімії, 

біології і екології 

27.05.20 Коледж економіки і права ВКІ 

 

20.  Обласна виставка творчих 

робіт студентів і викладачів 

03.06.20 Вінницький технічний коледж 

 

 
Методист Ради директорів                                                                            Л. В. Моторна 




