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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

ВСП «Вінницький 
фаховий коледж 
економіки та 
підприємництва 
ЗУНУ»

2.

а 

Методичне об’єднання 
заступників директорів з 
виховної роботи

ВОЛКОТРУБ Аркадій 
Олексійович

ВСП 
«Чернятинський 
фаховий коледж 
ВНАУ»

3. Методичне об’єднання  
заступників директорів з 
виробничого навчання

РИХЛЮК Віктор 
Петрович

Вінницький 
технічний коледж

4. Методичне об’єднання 
методистів та голів 
обласних методичних 
об’єднань

МОТОРНА Леся 
Володимирівна

Вінницький 
технічний коледж

5. Методичне об’єднання 
завідувачів відділеннями

ФЕДЧИШИНА Тетяна 
Леонідівна

КЗВО «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

Вакансія

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

МАРЦЕНЮК Олена 
Георгіївна

КЗВО «Вінницький 
гуманітарно-
педагогічний 
коледж»

12. Методичне об’єднання 
викладачів зарубіжної 
літератури

Вакансія

13. Методичне об’єднання ВОСКОЛУП Валерій КЗВО «Барський 



викладачів суспільних 
дисциплін

Петрович гуманітарно-
педагогічний коледж 
імені Михайла 
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 фаховий 
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

Вакансія

18. Методичне об’єднання 
викладачів економічних 
і фінансових дисциплін

КУКУРУДЗЯК 
Леся Василівна

ВСП «Вінницький 
фаховий коледж 
НУХТ»

19. Методичне об’єднання 
викладачів охорони 
праці та безпеки 
життєдіяльності

КУБАЙ 
Ольга Валеріївна 

Вінницький фаховий 
коледж будівництва, 
архітектури та 
дизайну КНУБіА

20. Методичне об’єднання 
викладачів 
транспортних дисциплін

ДЯЧЕНКО 
Володимир 
Анатолійович

ВСП «Барський 
фаховий коледж 
транспорту та 
будівництва НТУ»

21. Методичне об’єднання 
викладачів загально-
технічних дисциплін

КОЖАРКО
Анатолій 
Костянтинович

ВСП «Вінницький 
фаховий коледж 
НУХТ»

22. Методичне об’єднання 
викладачів креслення, 
основ стандартизації, 
управління якістю 
продукції

ЯНЧУК
Ніна Андріївна

ВСП «Вінницький 
фаховий коледж 
НУХТ»

23. Методичне об’єднання 
викладачів захисту 
України

СВИНАРЧУК 
Валентин 
Миколайович

КЗВО «Вінницький 
гуманітарно-
педагогічний 
коледж»



МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ
З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

(Голова – Забродіна Лілія Олександрівна, тел. 0972463483)
22. 09. 2021р.
Початок об 14.00 год., 
ВСП «Вінницький фаховий 
коледж економіки та 
підприємництва ЗУНУ»
21017, м. Вінниця, вул. 
Гонти 37
ел. пошта: 
vkep.tneu@gmail.com 
т./ф. 0432-55-49-55

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Вінницького технічного  
коледжу.
1. Планування і організація роботи обласного 
методичного об’єднання на 2021-2022 н. р.
2. Розгляд та обговорення нормативних та 
інструктивних документів МОН України.
3. Обмін досвідом з питання впровадження 

інноваційних технологій в освітній процес.
- Вінницький фаховий медичний коледж 
ім. акад. Д. К. Заболотного;
- ВСП «Вінницький торговельно-економічний 
фаховий коледж КНТЕУ». 

02. 06. 2022 р.
Початок об 11 год.
Тульчинський фаховий 
коледж культури 
23600, Вінницька область,
м. Тульчин,
вул. Леонтовича, 52
т./ф.(04335)-2-24-70
ел. пошта: 
tulchin_kulture@ukr.net

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Тульчинського фахового 
коледжу культури. 
1. Обмін досвідом з питань проведення 
ліцензування та акредитації освітніх програм 
спеціальностей, робітничих професій у закладах 
фахової передвищої освіти. 
- ВСП «Технологічно-промисловий фаховий 
коледж ВНАУ»;
- Вінницький транспортний фаховий коледж;
- ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ».
2. Підведення підсумків роботи обласного 
методичного об’єднання за 2021-2022 н. р. та 
планування роботи на 2022-2023 н. р.
- Моторна Л. В. – методист базового закладу 
освіти серед закладів ФПО Вінницької області;
- Забродіна Л. О. – голова обласного 
методичного об’єднання заступників директорів 
з навчальної роботи.
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ
З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

(Голова – Волкотруб Аркадій Олексійович, тел. )
21. 09. 2021 р.
Початок об 11.00 год.
ВСП «Могилів-Подільський 
технолого-економічний 
фаховий коледж ВНАУ»
24000, Вінницька область
м. Могилів-Подільський
вул. Київська, 40/1
т./ф. (04337) 6-28-50
ел. пошта:
mptekvnay@gmail.com

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Могилів-
Подільський технолого-економічний фаховий 
коледж ВНАУ»
1. Планування і організація роботи обласного 
методичного об'єднання на 2021-2022 н. р.
2. Розгляд та обговорення нормативних та 
інструктивних документів МОН України.
3. Роль історико-культурної спадщини рідного 
краю (музейного комплексу «Буша» у 
формуванні виховного потенціалу студентської 
молоді.
- ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»;
- ВСП «Могилів-Подільський технолого-
економічний фаховий коледж ВНАУ»;
- КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського»;
- Тульчинський фаховий коледж культури та 
мистецтв. 

07. 04. 2022 р.
Початок об 11 год.
Могилів-Подільський 
монтажно-економічний 
коледж
24000, Вінницька область,
м. Могилів-Подільський
вул. Василя Стуса, 58
т./ф. (04337)6-41-90
ел. пошта: mpmt@ukr.net
 

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Могилів-Подільського 
монтажно-економічного коледжу
1. Формування у здобувачів освіти почуттів 
відповідальності за природу як національне 
багатство. 
-Могилів-Подільський монтажно-економічний 
коледж,
-Вінницький фаховий коледж коледж 
будівництва, архітектури та дизайну КНУБіА;
- Калинівський технологічний фаховий коледж;
- Могилів-Подільський медичний фаховий 
коледж.
2. Підведення підсумків роботи обласного 
методичного об'єднання за 2021-2022 н. р. та 
планування роботи на 2022-2023 н. р.

mailto:mptekvnay@gmail.com
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ
З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

(Голова – Рихлюк Віктор Петрович, тел. 0975855502)
24. 11. 2021 р. 
Вінницький фаховий коледж 
мистецтв ім. 
М. Д. Леонтовича
21050, м. Вінниця, вул. 
Симона Петлюри, 40
т./ф. 53-12-95
ел. пошта: 
vinmuzgor2@ukr.net

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Вінницького фахового 
коледжу мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.
1. Особливості практичної підготовки 
фахового молодшого бакалавра у мистецьких 
навчальних закладах передвищої освіти.
- Вінницький фаховий коледж мистецтв 
ім. М. Д. Леонтовича.
2. Шляхи підвищення якості практичної 
підготовки у фахових навчальних закладах 
передвищої освіти.
- КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний 
коледж»;
- учасники методичного об’єднання.
3. Особливості та проблеми впровадження 
дуальної освіти у фахових коледжах.
-Вінницький транспортний фаховий коледж;
- Вінницький технічний коледж;
- учасники методичного об'єднання. 

21. 04. 2022 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   

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 
2021-2022 н. р. та планування роботи на 
2022-2023 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ ТА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ 
МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

(Голова – Моторна Леся Володимирівна, тел. 0672530384)
код класруму ОМО: 3t2klmc

15. 09. 2021 р.
Початок об 14.00 год.
https://meet.google.com/wua-
knba-jfm

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Вінницького технічного 
коледжу.

mailto:vinmuzgor2@ukr.net
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1. Особливості роботи з обдарованою молоддю в 
закладах фаховової передвищої освіти.
- Домінський Олег Станіславович – голова Ради 
директорів закладів ФПО Вінницької області.
2. Інноваційна педагогічна діяльність: теорія, 
практика.
- Лихогод Ніна Григорівна – завідувач 
лабораторії педагогічних інновацій; НМЦ 
«ВФПО»
3. Організація та проведення конкурсів та 
олімпіад з використанням дистанційних 
технологій. 
- Кукурудзяк Леся Василівна – голова ОМО 
викладачів економічних та фінансових 
дисциплін;
 - Марценюк Олена Георгіївна – голова ОМО 
викладачів іноземних мов.
4. Організація методичної роботи в закладах 
ФПО Вінницької області  
2021-2022 н. р.
Моторна Леся Володимирівна – голова 
обласного методичного об’єднання
5. Обговорення проєкту Положення про 
атестацію педагогічних працівників. 
- методисти ЗФПО Вінницької області. 

31. 05. 2022 р.
КЗВО «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний 
коледж»
21019, м. Вінниця,
вул. Нагірна, 13
т./ф. 55-68-99
ел. пошта: vgpk@ua.fm
vgpk_nav@ua.fm

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист КЗВО «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж».
1. Освітня асамблея «Професійна 
компетентність педагогічних працівників -   
складова формування інноваційного освітнього 
середовища». 
2. Тренінг: Шляхи та засоби впровадження 
медіаосвітніх інновацій у роботі методистів та 
голів ОМО.
- Вінницький медичний фаховий коледж ім. 
Академіка Д.К. Заболотного,
- ВСП «Могилів-Подільський технолого-
економічний фаховий коледж ВНАУ»,
- Колесник Анатолій Іванович – голова ОМО 
викладачів основ інформатики та 
обчислювальної техніки.
3. Робота з нормативною документацією.
4. Підведення підсумків роботи за 2020-2021 н. 
р. та планування роботи на 2021-2022 н. р.

mailto:VGPK@ua.fm
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ ВІДДІЛЕННЯМИ
(Голова – Федчишина Тетяна Леонідівна, 0981085408 )

Код класруму: o5cyams

27. 10. 2021 р.
Початок об 11.00 год.
Калинівський 
технологічний фаховий 
коледж
21009, м. Калинівка,
вул. Маяковського, 29
тел. (04333) 2-15-93
факс 2-16-68
e-mail: kttehnikum@ukr.net

 

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об'єднання завідувачів відділеннями 
Федчишина Т. Л., методист Калинівського 
технологічного фахового коледжу 
Вдовиченко Ю. В.
Конвергентний семінар: Інноваційні засади 
організації освітнього середовища в умовах 
діджиталізації освітнього процесу на відділеннях 
закладів фахової передвищої освіти
1. Інформаційно-ресурсне забезпечення 
освітнього процесу в умовах діджиталізації 
суспільства. Рабцун Тетяна Василівна - завідувач 
механічного відділення Калинівського 
технологічного фахового коледжу
2. Нормативно- правове забезпечення практичної 
підготовки здобувачів фахової передвищої 
освіти. Калінчук Богдан Іванович – завідувач 
навчально-виробничої практики Калинівського 
технологічного фахового коледжу.
3. Стратегія створення інноваційної моделі 
управління науково-освітнім середовищем 
відділення закладу фахової передвищої освіти. 
Козак Леся Петрівна – завідувач відділення 
спеціальностей: Землевпорядкування та Оцінка 
землі та нерухомого майна.
4. Методологічні підходи формування готовності
завідувачів відділеннями до організації 
освітнього процесу в умовах діджиталізації 
суспільства. Вечірко Олександр Петрович - 
завідувач відділення ВСП «Немирівський фаховий 
коледж будівництва, економіки та дизайну 
ВНАУ».
4. Впровадження інноваційно-діяльнісної 
складової роботи завідувачів відділеннями до 
професійної сфери в умовах діджиталізації. 
Маранчак В. О. – завідувач відділення 
автоматизації та комп'ютерної техніки ВСП 
«Вінницький фаховий коледж НУХТ»
5. Визначальні фактори підготовки фахового 
молодшого бакалавра в Калинівському 
технологічному фаховому коледжі.  Козловська 
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Алла Віталіївна – завідувач дизайнерсько-
бухгалтерського відділення Калинівського 
технологічного фахового коледжу.
7. Знайомство з навчально-методичною базою 
закладу.
8. Ознайомлення з планом роботи методичного 
об’єднання на 2021-2022 н. р. Федчишина Т. Л. - 
голова обласного методичного об'єднання 
завідувачів відділеннями.

12. 04. 2022 р.
Початок об 11.00
Погребищенський 
медичний фаховий коледж
22200 Вінницька обл.,
м. Погребище,
вул. П. Тичини, 70
Тел./факс: (04346)21146
medkol_pg@ukr.net 

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об'єднання завідувачів відділеннями 
Федчишина Т. Л., методист Погребищенського 
медичного фахового коледжу Братанюк Леонід 
Євгенович. 
Семінар: Модернізація та удосконалення 
компетентностей завідувачів відділеннями для 
ефективної організації освітнього процесу
2. Застосування сучасних методів управління 
освітнім процесом на відділенні. Костран Орися 
Ярославівна – завідувач відділення Сестринська 
справа та Акушерська справа.
2. Опанування основами менеджменту та 
маркетингу на ринку освітніх послуг для 
вдосконалення роботи завідувачів відділеннями  
закладів фахової передвищої освіти. Дудник 
Лариса Володимирівна – завідувач відділення 
харчових технологій та сфери послуг 
ВСП «Вінницький торговельно-економічний 
фаховий коледж КНТЕУ».
3. Розгляд сучасних трендів створення 
електронного освітнього контенту «Електронні 
освітні ресурси у професійній діяльності 
завідувача відділення закладу фахової 
передвищої освіти». Щербатюк Віталій 
Броніславович – завідувач автомобільно-
механічного відділення ВСП «Барський коледж 
транспорту та будівництва НТУ».
4. Підвищення кваліфікації завідувачів 
відділеннями закладів фахової передвищої освіти 
у контексті безперервної освіти. Дорош Олена 
Вікторівна – завідувач відділення 
медсестринства Могилів-Подільського 
медичного фахового коледжу
5. Стратегія освітньої діяльності медичного 
коледжу, спрямована на підвищення якості 
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підготовки медичних фахівців, інтеграція 
медичної освіти та інших галузей науки. 
Панасюк Михайло Петрович – завідувач 
акушерським відділенням Вінницького медичного 
фахового коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного.
6. Підсумки роботи методичного об’єднання за 
2021-2022 н. р. та планування на наступний рік. 
Федчишина Т. Л. – голова обласного 
методичного об'єднання завідувачів 
відділеннями.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГОЛОВНИХ БУХГАЛТЕРІВ
(Голова – Мусятовська Людмила Йосипівна, 0679571214)

26. 05. 2022 р.
Початок об 11 год.
Вінницький фаховий 
коледж будівництва, 
архітектури та дизайну 
КНУБіА, 
21000, м. Вінниця,
вул. Коцюбинського, 53 
т. (0432) 657 910
ел. пошта:
vinbudtex@vn.ua
сайт:
http://vkba.zz.mu

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Вінницького фахового 
коледжу будівництва, архітектури та дизайну 
КНУБіА
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 
2021-2022 н. р. та планування роботи на 
2022-2023 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА 
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

(Голова – Паламарчук Наталія Миколаївна, тел. 0677431968)
Код класруму: ihhd42l

07. 09. 2021 р.
Початок о 12.00
Навчально-методичний 
центр психологічної 
служби системи освіти 
Вінницької області
м. Вінниця, 
вул. Оводова, 33
або 
Google 
Meet –відеоконференція

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. Розгляд нових нормативно-правових 
документів у сфері діяльності працівників 
психологічної служби.
2. Особливості роботи практичного психолога та 
соціального педагога в поточному навчальному 
році.
3. Участь працівників психологічної служби у 
реалізації завдань національних, державних, 
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обласних соціальних програм.
12. 10. 2021
Початок о 12.00
Тульчинський фаховий 
коледж культури 
23600, Вінницька область,
м. Тульчин,  вул. 
Леонтовича, 52
т./ф. (04335)2-24-70
ел. пошта: 
tulchin_kulture@ukr.net 
або 
Google 
Meet –відеоконференція 

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: заступник директора НМЦПССО 
Нечипорук Н. М., голова обласного методичного 
об’єднання Паламарчук Н .М., практичний 
психолог Тульчинського фахового коледжу 
культури Пересунько О. Є.
Тема: Психологічний супровід студентів, 
схильних до самоушкоджуючої поведінки
1. Способи переживань здобувачів освіти в 
складних життєвих обставинах (СЖО)
2. Психологічна підтримка здобувачів освіти в 
СЖО.
3. Алгоритм роботи з посттравматичним 
синдромом.
4. Робота практичних психологів з профілактики 
самоушкоджуючої поведінки здобувачів освіти. 

10. 11. 2021
Початок о 12.00
Вінницький технічний 
коледж
21021, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке 
шосе,91/2, 
тел. 43-99-19, 46-11-72
tech.college@vtc.vn.ua
Google 
Meet –відеоконференція 

ІІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: заступник директора НМЦПССО 
Нечипорук Н. М., голова обласного методичного 
об’єднання, практичний психолог Вінницького 
технічного фахового коледжу Паламарчук Н. М., 
викладач соціальних дисциплін Брода А. Ю. 
Тема: Методика проведення віртуального 
соціально-правового квесту як інтерактивної 
форми просвітницько-профілактичного заходу.
1. Технологія створення власного віртуального 
квесту; 
2. Методика використання сучасних Інтернет-
сервісів: для проведення освітнього квесту.
3. Ознайомлення з кейсами віртуального 
соціально-правового квесту.

8. 02. 2022 р.
Початок о 12.00
Навчально-методичний 
центр психологічної служби 
системи освіти Вінницької 
області
м. Вінниця,  
вул. Оводова, 33
Google 
Meet –відеоконференція

IV ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: в.о. заступника директора 
НМЦПССО Нечипорук Н. М., голова обласного 
методичного об’єднання Паламарчук Н. М., 
практичний психолог НМЦПССО Куріцина 
Анастасія Володимирівна
Тема: Тайм-менеджмент в умовах дистанційної 
роботи закладів освіти.
1. Основні засади та практичний інструментарій 
тайм-менеджменту.
2. Прийоми професійного вигорання педагогічних 
працівників. 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ БІБЛІОТЕКАМИ І 
БІБЛІОТЕКАРІВ
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(Голова – ВАКАНСІЯ)
Класрум: https://classroom.google.com/c/MzY3NDIyNzg2ODY1?cjc=2cvhnet

08. 12. 2021 р.
Початок об 11 год.
Вінницька обласна 
бібліотека імені Тімірязєва
 м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання
1. Науково-методичний вебсемінар: Сучасний 
бібліотекар: нові технології – нові можливості.
Слотюк Галина Миколаївна – заст. директора 
з наукової роботи та інформатизації 
ОУНБ ім. К. Тімірязєва 
2. Правове забезпечення діяльності бібліотек.
Марченко Тетяна Миколаївна – завідувач 
методичним відділом ОУНБ ім. К. Тімірязєва.

12. 04. 2022 р.
Початок об 11 год.
Вінницький транспортний 
фаховий коледж
21001 м. Вінниця,  
вул. Некрасова, 28
т. (0432) 61-23-55
ел. пошта: vintk@ukr.net

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Вінницького 
транспортного фахового коледжу 
Методичний семінар: Бібліотека в умовах 
сучасності: місце традицій, простір інновацій.
1. Досвід роботи бібліотеки Вінницького 
транспортного фахового коледжу.
- Вінницький транспортний фаховий коледж.
2. Організація бібліотечно-інформаційного 
обслуговування користувачів в умовах виклику 
часу: пошук нових форм роботи. Обмін досвідом
- ВСП «Тульчинський фаховий коледж 
ветеринарної медицини БНАУ»;
- Погребищенський медичний фаховий коледж.
3. Онлайн-форми та складові успіху 
соціокультурної діяльності бібліотеки. Обмін 
досвідом
- Могилів-Подільський монтажно-економічний 
коледж;
 - Гайсинський медичний фаховий коледж.
4. Підведення підсумків роботи за 2021-2022 н. р. 
та  планування роботи на 2022-2023 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ
(Голова – Овчар Іван Миколайович, тел.0673922284)

Код класруму: dm7w2fh
15. 11. 2021 р. 
Початок об 14 год.
ВСП «Тульчинський 
фаховий коледж 
ветеринарної медицини 

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Тульчинський 
фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ».
1. Семінар-практикум за темою: Інновації в 
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БНАУ»
23600, Вінницька область,
м. Тульчин, 
вул. М. Леонтовича, 55
т./ф. (04335) 2-24-72
ел. пошта:
vettehnikum2017@ukr.net 

процесі викладання математичних дисциплін у 
закладах ФПО.
- Кафедра алгебри і методики навчання 
математики ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського;
- ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки 
та підприємництва ЗУНУ»;
- ВСП «Технологічно-промисловий фаховий 
коледж ВНАУ»;
-  ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»;
 - КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла. Грушевського».
Надіслати свою доповідь з даного питання 
можуть усі бажаючі учасники методичного 
об`єднання. 
Електронний варіант доповіді надати 
методисту ВСП «Тульчинський фаховий 
коледж ветеринарної медицини БНАУ» 
до 5 листопада 2021 р. 
2. Підготовка до ІІ етапу ХІ Всеукраїнської 
олімпіади з математики
3. Вивчення досвіду роботи викладача 
Вінницького технічного коледжу Герасименко 
Жанни Ігорівни – «Використання цифрових 
технологій на заняттях з математичних 
дисциплін під час змішаного навчання».
4. Вивчення досвіду роботи викладача 
Вінницького технічного коледжу Вихристюк 
Юлії Анатоліївни – «Використання технологій 
дистанційного навчання для забезпечення 
освітнього процесу в коледжі (на прикладі 
загальноосвітніх дисциплін: інформатика, 
математика). 

29. 03. 2022 р.
Початок об 10:30 год.
ВСП «Вінницький фаховий 
коледж економіки та 
підприємництва ЗУНУ»
21030, м. Вінниця, 
вул. Гонти, 37
ел. пошта:
vkep.tneu@gmail.com
т./ф. 0432-55-49-55

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Вінницький фаховий 
коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»
1. Проведення ІІ етапу ХІ Всеукраїнської 
олімпіади з математики.
2. Підведення підсумків олімпіади з математики.
3. Узагальнення досвіду роботи викладачів:
.  - Герасименко Жанни Ігорівни,
   - Вихристюк Юлії Анатоліївни.
4. Підведення підсумків роботи за 2021-2022 н. р. 
та планування роботи на 2022-2023 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
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УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
(Голова – Зоріна Юлія Валеріївна тел. 0996313178)

Код класруму ОМО: mvkg3hx
09. 11. 2021 р.
ВСП «Вінницький 
торговельно-економічний 
фаховий 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 ВСП «Вінницький 
торговельно-економічний фаховий коледж 
КНТЕУ»
Семінар-тренінг: Сучасні стратегії формування 
україномовної особистості.
2. ВИСТУПАЮТЬ З ДОПОВІДЯМИ:
- Вінницький транспортний фаховий 
коледж;
- Тульчинський фаховий коледж культури;
- Гайсинський медичний фаховий коледж;
- КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського».
Доповіді подати на ел. адресу ВСП «Вінницький 
торговельно-економічний фаховий коледж 
КНТЕУ» до 20. 10. 2021 р. 
3. Напрямки діяльності Всеукраїнської спілки 
голів обласних методичних об’єднань та 
провідних фахівців – філологів коледжів і 
технікумів України – Зоріна Ю. В.
4. Презентація досвіду роботи викладача 
української мови та літератури ……
5. Організація та проведення ІІ (обласного) етапу  
Всеукраїнської олімпіади з української мови.

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

Вінницький технічний 
коледж. 
21021, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе,91/2
т. 51-33-81,ф. 43-99-19,46-

IV ЗАСІДАННЯ
1. Тренінг з організації та  проведення Олімпіад 
(проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
олімпіади з української мови серед студентів  
закладів фахової передвищої освіти Вінницької 

mailto:vtet@mail.vinnica.ua
http://www.vtec.vn.ua


11-72
ел. пошта:
tech.college@vtc.vn.ua
сайт: http://vtc.vn.ua

Час проведення буде 
повідомлено додатково.

області).
2. Узагальнення досвіду роботи викладача 
української мови та літератури …
3. Підведення підсумків роботи методоб’єднання 
викладачів української філології за 
2021-2022 н. р. та планування роботи на 
2022-2023 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
(Голова – Марценюк Олена Георгіївна тел. 0972116454)

Сайт ОМО: http://foreignlangvinn.zzz.com.ua/
17. 11. 2021р.
Початок о 10 год. 
КЗВО «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний 
коледж»
21019, м. Вінниця,
вул. Нагірна, 13
т\ф 55-68-99
ел. пошта: 
vgpk_nav@ua.fm 
сайт: www.vgpk.com.ua 

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист КЗВО «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж»
1. Фестиваль авторських ідей: Теорії і технології 
іншомовної освіти.
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний 
коледж» Лінійка майстер-класів:
-  Польсько-англійські перекладацькі студії 
(Рябошапка О. В., Мовчан Л. Г.);
-  Покращуй свою німецьку мову 
(Слободянюк В. Ю., Завальнюк Я. М.);
-  Латинська мова як основне джерело запозичень 
в англійській вокабуляр (Жупанова О. І.);
-  Грецька мовознавча студія (Литвинюк А. Б.);
-  Тренажер по написанню відкритого тестового 
завдання ЗНО з англійської мови (Юрченко М. В.);
2. Соціальні мережі як альтернативні засоби 
навчання англійської мови в коледжі» Вінницький 
технічний коледж Крисак Л. В.
3. Презентація роботи Центру міжнародних 
іспитів «Cambridge Preparation Center» в рамках 
реалізації основних позицій Положення МОН 
України «Концептуальні засади державної 
політики щодо вивчення англійської мови в сфері 
освіти» КЗВО «Вінницький гуманітарно-
педагогічний коледж» Марценюк О. Г.
4.  Студентські філологічні студії: Світ мов і мови 
світу (конкурс виступів студентів коледжів та 
технікумів Вінницької області; фонетико-
орфографічний конкурс: Spelling Bee).
5. Презентація педагогічного досвіду викладачів 
іноземних мов:
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-  Євграшина Любов Петрівна – Калинівський 
технологічний фаховий коледж;
-  Фальштинська Юлія Василівна – 
ВСП «Вінницький торговельно-економічний 
фаховий коледж» КНТЕУ;
-  Стрижалова Оксана Олександрівна – 
Гайсинський медичний фаховий коледж;
- Радудік Олена Євгенівна, Бондарчук Анна 
Анатоліївна – ВСП «Вінницький торговельно-
економічний фаховий коледж КНТЕУ».

04. 05. 2022 р.
Початок о 10 год. 
Могилів-Подільський 
монтажно-економічний 
коледж
24000, Вінницька область, 
м. Могилів-Подільський,
вул. Василя Стуса, 58
т\ф (04337)6-41-90
ел. пошта: mpmt@ukr.net 
сайт: www.mpmek.com.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Могилів-Подільського 
монтажно-економічного коледжу
Методична майстерня викладача іноземних мов 
«Сучасні проблеми формування іншомовної 
лінгвосоціокультурної компетентності».
1. Розвиток та вдосконалення навичок soft skills. 
Ділова гра: Робочий день в офісі компанії «Smart 
House».
Могилів-Подільський монтажно-економічний 
коледж Шиян Д. О.
2.  Тренінг з міжкультурної комунікації в освіті
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний 
коледж» Михальчук О. М.
3. Розвиток критичного мислення на заняттях 
іноземної мови та іноземна мова для майбутньої 
професії
- Вінницький фаховий коледж будівництва, 
архітектури та дизайну КНУБіА;
- ВСП «Тульчинський фаховий коледж 
ветеринарної медицини БНАУ»;
- ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та 
будівництва НТУ».
4. Підведення підсумків роботи за 2020-2021 н. р. 
та планування роботи на 2020-2021 н. р. 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(Голова –ВАКАНСІЯ)

Код класруму ОМО xvjqir7
30. 11. 2020 р.
КЗВО «Барський 
гуманітарно-педагогічний 
коледж ім. Михайла 
Грушевського»
23000,Вінницька область,

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист КЗВО «Барський 
гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла 
Грушевського»
1. Тема: Застосування сучасних методів та 
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м. Бар, майдан Михайла 
Грушевського, 1,
т./ф. (04341) 2-12-70
ел.пошта:bar_bpu01@ukr.net
сайт: bar-bgpk.at.ua

прийомів викладання зарубіжної літератури в 
контексті освітніх реалій.
- КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж ім. Михайла Грушевського»;
- Вінницький транспортний фаховий коледж;
Гайсинський медичний фаховий коледж;
Форми та методи оцінювання знань студентів 
дистанційно з дисципліни: Зарубіжна література - 
- Вінницький технічний коледж;
- ВСП «Вінницький технологічно-промисловий 
фаховий коледж ВНАУ». 

15.03.2022 р. 
ВСП «Немирівський 
фаховий коледж 
будівництва, економіки та 
дизайну ВНАУ»
22800, Вінницька область,
м. Немирів,
вул. Гімназійна, 29
т. (04331) 2-04-94, ф.2-28-94
ел. пошта: 
nfcbed.vnau@gmail.com

ІІ ЗАСІДАННЯ

План засідання буде уточнено

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
(Голова – Восколуп Валерій Петрович, 0680681100)

Код класруму ОМО: rrqypzw

05. 10. 2021
Початок об 11 год. 
Іллінецький державний 
аграрний коледж
22400, 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. Семінар-практикум за темою: Організація та 
методичний супровід самостійної роботи 
здобувачів освіти із суспільних дисциплін в 
умовах дистанційного навчання. 
- Іллінецький державний аграрний коледж, 
- ВСП «Немирівський фаховий коледж 
будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»,
- Тульчинський фаховий коледж культури.
2. Нормативні акти в сфері освіти.
- Моторна Леся Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, методист Ради директорів 
закладів фахової передвищої освіти Вінницької 
області, Вінницький технічний коледж; 
- Восколуп Валерій Петрович, голова обласного 
методичного об’єднання викладачів суспільних 
дисциплін, КЗВО «Барський гуманітарно-
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педагогічний коледж імені Михайла 
Грушевського».
3. Підготовка до проведення олімпіади з історії 
України серед здобувачів освіти в закладах 
фахової передвищої освіти Вінницької області. 
Обрання оргкомітету олімпіади.
- Восколуп Валерій Петрович, голова обласного 
методичного об’єднання викладачів суспільних 
дисциплін, КЗВО «Барський гуманітарно-
педагогічний коледж імені Михайла 
Грушевського».
4. Вивчення досвіду роботи викладача  
(викладачів) суспільних дисциплін.

17. 05. 2022 р. 
Початок об 11 год.
Вінницький медичний 
фаховий коледж імені 
академіка Д. К. Заболотного
21037, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 57
т./ф.: 53-31-45
ел. пошта: 
vinmedcollege@ukr.net
сайт: http://vmc.vn.ua

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, директор Вінницького медичного 
фахового коледжу імені академіка 
Д. К. Заболотного.
1. Проведення олімпіади з історії України серед 
здобувачів освіти закладів фахової передвищої 
освіти Вінницької області.
2. Підбиття підсумків олімпіади історії України.
3. Узагальнення досвіду роботи викладача 
(викладачів) суспільних дисциплін закладів 
фахової передвищої освіти Вінницької області.
4. Підбиття підсумків роботи обласного 
методичного об’єднання викладачів суспільних 
дисциплін за 2021-2022 н. р. і планування роботи 
на 2022-2023 н. р. 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИКИ
(Голова – Поліщук Микола Іванович, тел.0994424321)

Код класруму ОМО: t3hhril
21. 11. 2021 р.
Початок об 11 год.
ВСП «Технологічно-
промисловий фаховий 
коледж ВНАУ»
21021, м. Вінниця,
проспект Юності,8
т. 43-88-23, 
ел. пошта: 
tpkvnau.oc@gmail.com
сайт: www.tpk-vnau.org.. 

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Технологічно-
промисловий фаховий коледж ВНАУ»
1.Професійно орієнтоване викладання фізики у 
фахових коледжах (семінар)
- Погребищенський медичний фаховий коледж;
- ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»;
- Вінницький транспортний фаховий коледж;
2. Підготовка до проведення обласної олімпіади з 
фізики.
3. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжів 
(прізвища будуть уточнені). 
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20.05.2022 р.
Початок об 11 год.
ФМГ №17 м. Вінниці 

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, представник ФМГ №17 за 
домовленістю.
1. Проведення обласної олімпіади з фізики.
2. Узагальнення досвіду роботи викладачів 
коледжів (прізвища будуть уточнені).
3. Підведення підсумків роботи за 2021-2022 н. р. 
та  планування роботи на 2022-2023 н. р. 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ
(Голова – Черчик Наталія Леонідівна, тел. 097 850 34 47; 063 623 33 72)

Класрум ОМО: https://classroom.google.com/c/NTM0MzE0ODY2MjJa?cjc=asjkkio
04. 11. 2021 р.
Початок об 11.00
ВСП «Барський фаховий 
коледж транспорту та 
будівництва НТУ»
23000, Вінницька область,
м. Бар, вул. Героїв 
Майдану, 7/32
т./ф (04341) 2-23-51
ел. пошта: 
barbktbntu@gmail.com
сайт:  bktbntu.сom.ua

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Барський фаховий 
коледж транспорту та будівництва НТУ»
1. Семінар: Інноваційні освітні технології як 
чинник оптимізації інформаційно-цифрової 
компетентності викладачів хімії та біології закладів 
фахової передвищої освіти:
- ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та 
будівництва НТУ»;
- Погребищенський медичний фаховий коледж;
- Тульчинський фаховий коледж культури.
2. Вивчення досвіду роботи викладачів хімії, 
біології і екології:
- Матвійчук А. В. – Вінницький технічний коледж;
- Ткачук О. Д. – Могилів-Подільський монтажно-
економічний коледж.

28. 04. 2021 р.
Початок об 11.00
ВСП «Технологічно-
промисловий фаховий 
коледж ВНАУ»
21021, м. Вінниця,
проспект Юності,8
т. 43-88-23, 
ел. пошта: 
tpkvnau.oc@gmail.com
сайт: www.tpk-vnau.org

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Технологічно-
промисловий фаховий коледж ВНАУ»
1. Семінар: Впровадження технологій веб-квест в 
освітній процес закладів фахової передвищої освіти 
при вивченні хімії, біології і екології:
- ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж 
ВНАУ»;
- Вінницький фаховий медичний коледж 
ім. акад. Д. К. Заболотного;
- Вінницький фаховий коледж мистецтв 
ім. М. Д. Леонтовича.
2. Узагальнення досвіду роботи викладачів хімії, 
біології і екології:
- Матвійчук А.  В. – Вінницький технічний коледж;
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- Ткачук О. Д. – Могилів-Подільський монтажно-
економічний коледж.
3. Підведення підсумків роботи ОМО викладачів 
хімії та біології за 2021-2022 н. р. та планування 
роботи на 2022-2023 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

(Голова – Колесник Анатолій Іванович, тел. 0679921035)
Код класруму ОМО: p5qkpfa

Сайт: https://sites.google.com/site/movoiot/
20. 10. 2021 р.
ВСП «Технологічно-
промисловий фаховий 
коледж ВНАУ»
21021, м. Вінниця,
проспект Юності, 8
т. 43-88-23, 
ел. пошта: 
tpkvnau.oc@gmail.com
сайт: www.tpk-vnau.org

І ЗАСІДАННЯ. СЕМІНАР
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Технологічно-
промисловий фаховий коледж ВНАУ».
1. Семінар: Сучасні методики викладання 
інформатики.
  ВСП «Вінницький торговельно-економічний 
фаховий  коледж КНТЕУ»
  ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»
  ВСП «Немирівський фаховий коледж 
будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»
2. Обмін досвідом дистанційного навчання при 
вивченні інформатики та комп’ютерних 
дисциплін в ЗФПО області у 2020-2021 н. р. 
  ВСП «Технологічно-промисловий фаховий 
коледж ВНАУ»;
  Вінницький технічний коледж;
  КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського»;
  ВСП «Барський коледж транспорту та 
будівництва НТУ».

09. 03. 2022 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 з питання проведення ІІ 
етапу ХІІІ Всеукраїнської олімпіади з 
інформатики серед студентів технікумів і 
коледжів Вінницької області. 

14. 04. 2022 р.
Вінницький фаховий коледж 
будівництва, архітектури та 
дизайну КНУБіА 
21000, м. Вінниця,

ІІІ ЗАСІДАННЯ
1. Проведення ІІ етапу ХІІІ Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики серед студентів закладів 
фахової передвищої освіти Вінницької області.
2. Підведення підсумків роботи обласного 
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п-т Коцюбинського, 53
т. 65-79-910
ел. пошта: vinbudtex@vn.ua 
сайт: www.vkba.zz.mu 

методичного об’єднання викладачів інформатики 
та комп’ютерних  дисциплін за 2021-2022 н. р. і 
планування роботи на 2022-2023 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА КЕРІВНИКІВ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

(Голова – Рафальський Святослав Вікторович, тел. 0675842160)
12.10.2021 р.
ВСП «Ладижинський 
фаховий коледж ВНАУ»
24321, Вінницька область, 
Тростянецький район,
м. Ладижин, 
вул. П. Кравчика, 5
т./ф. (0243)6-16-01
ел. почта: Lkoledj@meta.ua 

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Ладижинський 
фаховий коледж ВНАУ»
1.Відкрите заняття з фізичного виховання(або 
інший захід за вибором).
2. Обговорення відкритого заняття.
3. Ознайомлення з навчально методичною 
документацією з спортивної роботи, спортивною 
базою коледжу.
4. Доповідь: Актуальні питання, проблеми 
фізичної культури та спорту, передовий досвід 
під час професійної підготовки майбутніх 
фахівців сільськогосподарської галузі.
- ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»;
- Іллінецький державний аграрний коледж.
5. Доповідь: Інноваційні форми, методи 
технології навчання.
- ВСП «Немирівський фаховий коледж 
будівництва, економіки та дизайну ВНАУ.
6. Вивчення педагогічного досвіду викладача 
фізичного виховання ВСП «Ладижинський 
фаховий коледж ВНАУ». 
7. Різне.

18. 05 .2022 р.

Вінницький транспортний 
фаховий коледж,
21001, м. Вінниця, 
вул. Некрасова, 28
т./ф. 26-32-05
ел. почта: vintk@ukr.net 

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Вінницького 
транспортного фахового коледжу
1. Відкрите заняття з фізичного виховання(або 
інший захід за вибором).
2. Обговорення відкритого заняття.
3. Ознайомлення з навчально-методичною 
документацією з спортивної роботи, спортивною 
базою коледжу.
4. Доповідь: Шляхи підвищення ефективності 
занять з фізичного виховання.
- Вінницький транспортний фаховий коледж;
- ВСП «Вінницький торговельно-економічний 
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фаховий коледж КНТЕУ».
5. Доповідь: Формування фізичної культури як 
основа здорового способу життя студентів.
- ВСП «Барський коледж транспорту та 
будівництва НТУ».
6. Узагальнення педагогічного досвіду викладача 
фізичного виховання ВСП «Ладижинський 
фаховий коледж ВНАУ».
7. Підведення підсумків роботи обласного 
методичного об'єднання викладачів та керівників 
фізичного виховання за 2021-2022 н. р.
Планування роботи на 2022-2023 н. р. 



МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

(Голова – Свинарчук Валентин Миколайович, тел. 0979344872)
Код класруму ОМО vyey7eb

28. 10. 2021 р.
Початок об 11 год.
Вінницький фаховий коледж 
будівництва, архітектури та 
дизайну КНУБіА ,
21001, м. Вінниця,
вул. Коцюбинського, 53.
т/ф. 65-79-10
ел. пошта: vinbudtex@vn.ua  
сайт: vkba.zz.mu

I ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Вінницького фахового 
коледжу будівництва, архітектури та дизайну 
КНУБіА.
Семінар-практикум на тему: Використання 
інтерактивних методів навчання у процесі 
вивчення предмета Захист України.
Теоретичний блок
1. Інтерактивні методи навчання: сутність та 
різновиди.
- Вінницький фаховий коледж будівництва, 
архітектури та дизайну КНУБіА
2. Обмін досвідом з проблеми використання 
інтерактивних методів кооперативного та 
колективно-групового навчання на заняттях з 
навчальної дисципліни Захист України.
- Коледж економіки і права ВКІ
- ВСП «Технологічно-промисловий фаховий 
коледж ВНАУ»;
- Вінницький транспортний фаховий коледж».
3. Практикум: Організація та проведення 
занять з предмета Захист України з 
використанням інтерактивних методів навчання 
(обговорення проведеного заняття викладачем у 
форматі онлайн або офлайн).
Вінницький фаховий коледж будівництва, 
архітектури та дизайну КНУБіА
4. Нова програма з навчальної дисципліни  
Захист України: особливості впровадження в 
освітній процес закладів вищої та передвищої 
фахової освіти.
 Вінницький технічний коледж
5. Стратегія роботи обласного методичного 
об’єднання викладачів навчальної дисципліни 
Захист України на 2020 – 2022 р. р.
Свинарчук В. М. – КЗВО «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж».

19. 04. 2021 р.
Погребищенський медичний 
фаховий коледж
22200, Вінницька область,

IІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Погребищенського 
медичного фахового коледжу
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м. Погребище,
вул. Павла Тичини,70
т. (04346)2-11-46,ф.2-15-46
ел. пошта: 
medkol_pg@ukr.net 
medkol_pg@i.ua 

Семінар-практикум: Використання ІКТ у процесі 
вивчення навчальної дисципліни Захист України.
1. Використання ІКТ у дистанційній та змішаній 
формах навчання з предмету Захист України та у 
позакласній роботі з військово-патріотичного 
виховання молоді. 
- КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського»;
- Вінницький фаховий коледж мистецтв 
ім. М. Д. Леонтовича;
- Іллінецький державний аграрний коледж;
- Калинівський технологічний фаховий коледж.
2. Оцінювання знань і вмінь студентів на заняттях 
предмета Захист України: критерії, вимоги, 
педагогічні умови, методика.
- ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»
3. Практикум: Організація  та проведення занять з 
предмета Захист України на платформах 
Classroom, Meet (обговорення проведеного 
заняття викладачем у форматі онлайн або 
офлайн).  
- Погребищенський медичний фаховий коледж
4. Складання та використання тестів для 
дистанційного оцінювання студентів з навчальної 
дисципліни Захист України.
- Погребищенський медичний фаховий коледж
5.  Підведення підсумків роботи за 2021-2022 н. р. 
та планування роботи на 2022-2023 н. р.  
Свинарчук В. М. – КЗВО «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж».

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

(Голова – Кубай Ольга Валеріївна, тел. 0962106136 )
Код класруму ОМО oazdnr5

03. 11. 2021 р. 
Початок об 11 год.
ВСП «Вінницький фаховий 
коледж Національного 
університету харчових 
технологій»
21000, м. Вінниця, 
вул. Привокзальна, 38
т. (0432)27-37-76

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Вінницький фаховий  
коледж НУХТ»
1.Організація проведення лабораторних робіт з 
охорони праці в умовах дистанційного навчання.
- ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»;
- ВСП «Вінницький торговельно-економічний 
фаховий коледж КНТЕУ»;
- Вінницький транспортний фаховий коледж.
2. Вивчення досвіду роботи викладача охорони 
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праці Лампіцької О. К., Вінницький фаховий  
медичний коледж імені академіка 
Д. К. Заболотного. 

05. 05. 2021 р.
Початок об 11 год.
Гайсинський медичний 
фаховий коледж
23700, Вінницька область,
м. Гайсин,
вул. Б. Хмельницького, 46
т. (04334)2-15-43, ф. 2-11-89, 
2-10-57
ел. пошта: 
haisinmedcoll@i.ua  
haisinmedcoll@ukr.net  
сайт: www.c2n.info/gaysin 
medic 

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Гайсинського фахового 
медичного коледжу
1. Формування практичних навичок у здобувачів 
освіти при вивченні дисципліни Безпека 
життєдіяльності.
- Гайсинський фаховий медичний коледж;
- КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського»;
- Погребищенський медичний фаховий коледж.
2. Узагальнення досвіду роботи викладача 
Лампіцької О. К., Вінницький фаховий медичний 
коледж імені академіка Д. К. Заболотного.
3. Підведення підсумків роботи методичного 
об’єднання за 2021-2022 н. р. та планування 
роботи на 2022-2023 н. р. 
- Кубай О. В. – голова обласного методичного  
об'єднання.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
ТРАНСПОРТНИХ ДИСЦИПЛІН

(Голова – Дяченко Володимир Анатолійович, тел.: 0969740816)
Код класруму ОМО: z33pxnx

22. 10. 2021
Початок об 11 год.
ВСП «Барський фаховий 
коледж транспорту та 
будівництва НТУ»
23000, Вінницька область, 
м. Бар, вул. Героїв Майдану, 
7/32
т. (04341) 2-23-51, 2-16-14
ел. пошта: 
barbktbntu@gmail.com 
сайт: https://bktbntu.com.ua/ 

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Барський фаховий 
коледж транспорту та будівництва НТУ»
1. Зустріч з адміністрацією коледжу.
2. Ознайомлення з матеріальною базою коледжу.
3. Конференція: Дуальна форма здобуття освіти у 
закладах фахової передвищої освіти. Проблеми та 
перспективи. 
Усім учасникам методичного об`єднання 
надіслати матеріали для участі в конференції на 
ел. адресу ВСП «Барський фаховий коледж 
транспорту та будівництва НТУ» до 15.10.2021 р.
4. Розробка положення для конкурсу: Кращий за 
професією (транспортні дисципліни).
5. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу
(Леонов Володимир Володимирович).
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06. 05. 2022 р.
Початок об 11 год.
ВСП «Ладижинський 
фаховий коледж ВНАУ»
24321, Вінницька обл.,
м. Ладижин,
вул. Петра Кравчика, 5
т. 380(97)-668-36-68
ел. пошта: lkoledj@meta.ua 
сайт: https://lad.vnau.com.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Ладижинський 
фаховий коледж ВНАУ»
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 2021-2022 н. р. 
та планування роботи на 2022-2023 н. р. 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ І 
ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН

 (Голова – Кукурудзяк Леся Василівна, тел. 0971910405)
Сайт - https://sites.google.com/d/14rpJyRsGPOPR-Sc1a7Up9tP-
NHzuCK3c/p/1Uk1nuZ2lUaXKEqSJHBUB_OPt1ANutQub/edit

02. 11. 2021
Початок об 11 год,
Коледж економіки і права 
ВКІ,
21009, м. Вінниця,
вул. Академіка Янгеля, 59
т.61-29-68, ф.61-65-63
e-mail: admin@vki.vin.ua

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об'єднання, методист Коледжу економіки і 
права ВКІ. 
1. Використання сучасних інформаційних і 
комунікаційних технологій для вирішення 
професійних задач майбутніх фахівців.
- представник освітнього закладу;
- Бартельова А. А. - викладач економічних 
дисциплін ВСП «Вінницький фаховий коледж 
НУХТ»;
- Островська І. Ю. – викладач фінансово-
економічних дисциплін Кооперативного 
інституту
2. Підготовка до проведення Конкурсу 
студентських проектів податкових реформ 
(обговорення Положення, створення 
організаційного комітету). 
3. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу: 
- вивчення досвіду роботи викладача 
ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ» – 
Струс Л. А. «Проблемне навчання у використанні 
теорії і практики менеджменту для вирішення 
типових спеціалізованих задач професійної 
діяльності»;
- вивчення досвіду роботи викладача Вінницького 
технічного коледжу – Броди А. Ю. «Формування 
фінансово-правової грамотності крізь призму 
вивчення спецдисциплін»;

mailto:lkoledj@meta.ua
https://lad.vnau.com.ua
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- триває процес прийняття Заявок на вивчення, 
узагальнення, апробацію досвіду.

22. 03. 2022 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 

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 закладів 
фахової передвищої освіти Вінницької області.
3. Підведення підсумків Конкурсу.

19. 04. 2022 р.
Початок об 11 год. 
Вінницький транспортний 
фаховий коледж,
вул. Некрасова, 28, 
Вінниця, Вінницька 
область, 21001, тел. 
0432612355 
ел. пошта: vintk@ukr.net. 

 

ІІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист коледжу Вінницького 
транспортного фахового коледжу.
1. Підходи, форми та методи вирішення типових 
спеціалізованих економічних, технічних задач 
виробничого і науково-дослідного характеру 
- Кукурудзяк Л. В.;
- представник закладу освіти.
2. Підведення підсумків апробації досвіду 
викладачів, що був заявлений до вивчення на І 
засіданні методичного об'єднання.
3. Підведення підсумків роботи за 2021-2022 н. р. 
та планування діяльності на 2021-2022 н. р
Триває процес прийняття Заявок на виступ в 
обговоренні заявленої теми.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН

(Голова – Кожарко Анатолій Костянтинович, тел. 0674429762; 
kozh69@ukr.net).

Код класруму ОМО: vz66r4p
25. 11. 2021 р.

Початок об 11 год.

Калинівський 
технологічний фаховий 
коледж
24000, Вінницька область
м. Калинівка,
вул. Маяковського, 29
т. (04333)2-15-93,

I ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Калинівського 
технологічного фахового коледжу.
1. Використання сучасних інноваційних та 
інформаційних технологій у методиці 
викладання загальнотехнічних дисциплін 
(фрагменти занять, майстер-класи). 
1.1. Обговорення фрагментів занять, майстер-
класів.
2. Обмін досвідом на тему: Використання 
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ф.2-16-68
ел. пошта: 
kttehnikum@ukr.net
сайт: www.ktt.kalynivka.com

сучасних інноваційних та інформаційних 
технологій у методиці викладання 
загальнотехнічних і спеціальних дисциплін  :
- Вінницький транспортний фаховий коледж;
- ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»;
- ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ».
3. Вивчення досвіду роботи викладача 
загальнотехнічних дисциплін Козирського В. Б. 
(ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та 
будівництва НТУ»).
4. Підготовка до обласної науково-практичної 
конференції студентів і викладачів закладів ФПО 
Вінницької області: Молодь у світі сучасних 
технологій.

16. 03. 2022 р.
Початок об 11 год.
ВСП «Технологічно-
промисловий фаховий 
коледж ВНАУ»
21021, м. Вінниця,
проспект Юності, 8
т. 43-88-23,
ел. пошта: 
tpkvnau.oc@gmail.com
сайт: www.tpk-vnau.org 

II ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист ВСП «Технологічно-
промисловий фаховий коледжу ВНАУ»
1. Обласна науково-практична конференція: 
Молодь у світі сучасних технологій студентів і 
викладачів закладів ФПО Вінницької області .
2. Узагальнення досвіду роботи викладача 
загальнотехнічних дисциплін Козирського В. Б. 
(ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та 
будівництва НТУ»).
3. Підведення підсумків роботи за 2021-2022 н. р. 
та планування роботи на 2022-2023 н. р. 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КРЕСЛЕННЯ, ОСНОВ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА 

МЕТРОЛОГІЇ
(Голова – Янчук Ніна Андріївна, моб. 0971895838)

Код класруму ОМО: hvztzw3
16. 11. 2021 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

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 
об’єднання, методист Вінницького технічного 
коледжу
1. Формування фахових компетентностей 
здобувачів освіти на заняттях з інженерної 
графіки та основ стандартизації шляхом 
використання інноваційних технологій (майстер-
клас, фрагмент заняття).
 - Вінницький технічний коледж.
2. Формування позитивної мотивації до вивчення 
інженерної графіки та основ стандартизації у 
здобувачів освіти закладів фахової передвищої 
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освіти.
- Калинівський технологічний фаховий коледж;
- Іллінецький державний аграрний коледж;
- ДВНЗ Могилів-Подільський монтажно-
економічний коледж.
3. Вивчення досвіду роботи викладача  
Вінницького технічного коледжу Шидловської 
Тетяни Іванівни.

13. 04. 2022 р.
ВСП «Вінницький фаховий 
коледж НУХТ»
21100, м. Вінниця,
вул. Привокзальна, 38
т. 27-37-76, 
ф. 27-73-93, 27-98-22
ел. пошта: vcnuft@ukr.net

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист ВСП «Вінницький фаховий 
коледж НУХТ»
1. Застосування сучасних комп’ютерних 
технологій на заняттях з інженерної графіки, 
основ стандартизації та управління якістю 
продукції (майстер-клас, фрагмент заняття).
- ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ».
2. Впровадження сучасних методів проектування 
в процес викладання графічних дисциплін.
- Вінницький фаховий коледж будівництва, 
архітектури та дизайну КНУБіА;
-  Вінницький транспортний коледж;
- ВСП «Технологічно-промисловий фаховий 
коледж ВНАУ».
3. Узагальнення досвіду роботи викладача  
Вінницького технічного коледжу Шидловської 
Тетяни Іванівни.
4. Підведення підсумків роботи методичного 
об’єднання за 2021-2022 н. р. та планування 
роботи на 2022-2023 н. р. 

Методист Ради директорів                                                                     Л. В. Моторна
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ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ  У 
2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

№ 
з/п Методичне об’єднання Дата Місце проведення

1 практичних психологів та 
соціальних педагогів 07.09.2021

Навчально-методичний центр 
психологічної служби системи 
освіти Вінницької області

2 Методистів та голів ОМО 15.09.2021 Вінницький технічний коледж

3
заступників директорів з 
виховної роботи

21.09.2021 ВСП «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий 
коледж ВНАУ»

4 заступників директорів з 
навчальної роботи 22.09.2021

ВСП «Вінницький фаховий 
коледж економіки та 
підприємництва ЗУНУ»

5 викладачів суспільних 
дисциплін

05.10.2021 Іллінецький державний аграрний 
коледж

6 викладачів та керівників 
фізичного виховання

12.10.2021 ВСП «Ладижинський фаховий 
коледж ВНАУ»

7
практичних психологів та 
соціальних педагогів

12.10.2021 Тульчинський фаховий коледж 
культури

8
викладачів інформатики та 
комп’ютерних дисциплін 

20.10.2021 ВСП «Технологічно-промисловий 
фаховий коледж ВНАУ»

9
викладачів транспортних 
дисциплін

22.10.2021 ВСП «Барський фаховий коледж 
транспорту та будівництва НТУ»

10 завідувачів відділеннями 27.10.2021 Калинівський технологічний 
фаховий коледж

11
викладачів захисту України 28.10.2021 Вінницький фаховий коледж 

будівництва, архітектури та 
дизайну КНУБіА.

12 викладачів економічних і 
фінансових дисциплін

02.11.2021 Коледж економіки і права ВКІ.

13

викладачів охорони праці та 
безпеки життєдіяльності

03.11.2021 ВСП «Вінницький фаховий коледж 
Національного університету 
харчових технологій»

14 викладачів хімії та біології 04.11.2021 ВСП «Барський фаховий коледж 
транспорту та будівництва НТУ»

15 викладачів української 
філології

09.11.2021 ВСП «Вінницький торговельно-
економічний фаховий коледж 
КНТЕУ»

16 практичних психологів та 
соціальних педагогів

10.11.2021 Вінницький технічний коледж

17 викладачів математики 15.11.2021 ВСП «Тульчинський фаховий 
коледж ветеринарної медицини 



БНАУ»
18 викладачів креслення, основ 

стандартизації, управління 
якістю продукції та 
метрології 

16.11.2021 Вінницький технічний коледж

19 викладачів іноземних мов 17.11.2021 КЗВО «Вінницький гуманітарно-
педагогічний коледж»

20 викладачів фізики 21.11.2021 ВСП «Технологічно-промисловий 
фаховий коледж ВНАУ»

21 заступників директорів з 
виробничого навчання 24.11.2021 Вінницький фаховий коледж 

мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
22 викладачів загальнотехнічних 

дисциплін
25.11.2021 Калинівський технологічний 

фаховий коледж
23 викладачів зарубіжної 

літератури
30.11.2022 КЗВО «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені 
Михайла Грушевського»

24 завідувачів бібліотеками і 
бібліотекарів

08.12.2021 Вінницька обласна бібліотека 
імені Тімірязєва

25 викладачів української 
філології

дату
буде

уточнено

Вінницький технічний коледж

26 практичних психологів та 
соціальних педагогів

08.02.2022 Навчально-методичний центр 
психологічної служби підтримки 
освіти Вінницької області

27 викладачів інформатики та 
комп’ютерних дисциплін

09.03.2022 Вінницький технічний коледж

28 викладачів зарубіжної 
літератури

15.03.2022 ВСП «Немирівський фаховий 
коледж будівництва, економіки та 
дизайну ВНАУ» 

29 викладачів загальнотехнічних 
дисциплін

16.03.2022 ВСП «Технологічно-промисловий 
фаховий коледж ВНАУ»

30 викладачів економічних і 
фінансових дисциплін

22.03.2022 Вінницький технічний коледж

31 викладачів математики 29.03.2022 ВСП «Вінницький фаховий 
коледж економіки та 
підприємництва ЗУНУ»

32 заступників директорів з 
виховної роботи

07.04.2022 Могилів-Подільський монтажно-
економічний коледж

33 завідувачів бібліотеками і 
бібліотекарів

12.04.2022 Вінницький транспортний 
фаховий коледж

34 завідувачів відділеннями 12.04.2022 Погребищенський медичний 
фаховий коледж

35 викладачів креслення, основ 
стандартизації, управління 
якістю продукції та 
метрології

13.04.2022 ВСП «Вінницький фаховий 
коледж НУХТ»



36 викладачів інформатики та 
комп’ютерних дисциплін

14.04.2022 Вінницький фаховий коледж 
будівництва, архітектури та 
дизайну КНУБіА

37 викладачів економічних і 
фінансових дисциплін

19.04.2022 Вінницький транспортний 
фаховий коледж

38 викладачів захисту України 19.04.2022 Погребищенський медичний 
фаховий коледж

39 заступників директорів з 
виробничого навчання 21.04.2022 Вінницький фаховий коледж 

мистецтв ім. М.Д. Леонтовича
40 викладачів хімії та біології 28.04.2022 ВСП «Технологічно-промисловий 

фаховий коледж ВНАУ»
41 викладачів іноземних мов 04.05.2022 Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж
42 Викладачів охорони праці та 

безпеки життєдіяльності
06.05.2022 Гайсинський медичний фаховий 

коледж
43 викладачів транспортних 

дисциплін
06.05.2022 ВСП «Ладижинський фаховий 

коледж ВНАУ»
44 Заступників директорів з 

виробничого навчання
11.05.2022 Вінницький технічний коледж

45 викладачів суспільних 
дисциплін

17.05.2022 Вінницький медичний фаховий 
коледж ім. акад. Д. К. Заболотного

46 Викладачів та керівників 
фізичного виховання

18.05.2022 Вінницький транспортний 
фаховий коледж

47 викладачів фізики 20.05.2022 ФМГ № 17
48 головних бухгалтерів 26.05.2022 Вінницький фаховий коледж 

будівництва, архітектури та 
дизайну КНУБіА

49 методистів та голів ОМО 31.05.2020 КЗВО «Вінницький гуманітарно-
педагогічний коледж»

50 заступників директорів з 
навчальної роботи

02.06.2022 Тульчинський фаховий коледж 
культури

Методист Ради директорів                                                                     Л. В. Моторна



ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ НА 
2021-2022 Н. Р.

1 ІІ (Обласний) етап Всеукраїнської 
олімпіади з української мови серед 
студентів закладів фахової 
передвищої освіти Вінницької області

Дату буде 
уточнено

Вінницький технічний 
коледж

2 Конференція: Дуальна форма 
здобуття освіти у закладах фахової 
передвищої освіти. Проблеми та 
перспективи

22. 10. 2021 р. ВСП «Барський фаховий 
коледж транспорту та 
будівництва НТУ»

3 Обласна науково-практична 
конференція студентів і викладачів 
закладів ФПО Вінницької області 
Молодь у світі сучасних технологій

16. 03. 2022 р. ВСП «Технологічно-
промисловий фаховий 
коледж ВНАУ»

4 Конкурс студентських проектів 
податкових реформ серед закладів 
фахової передвищої освіти

22. 03. 2022 р. Вінницький технічний 
коледж

5 ІV Всеукраїнська науково-методична 
конференція Сучасні педагогічні 
технології та інноваційні методики 
навчання в підготовці фахівців у 
коледжах: досвід, проблеми, 
перспективи

24-25. 03. 2022 р. Вінницький технічний 
коледж

6 ІІ (Обласний) етап ХІ Всеукраїнської 
олімпіади з математики

29. 03. 2022 р. ВСП «Вінницький 
фаховий коледж 
економіки та 
підприємництва ЗУНУ»

7 VII Науково-практична краєзнавча 
викладацько-студентська 
конференція Моя Україна: історія та 
сьогодення

30. 03.2022 р. Вінницький технічний 
коледж

8 ІІ (Обласний) етап ХІІІ 
Всеукраїнської олімпіади з 
інформатики

14. 04. 2022 р. Вінницький фаховий 
коледж будівництва, 
архітектури та дизайну 
КНУБіА

9 Конкурс: Кращий за професією 
(транспортні дисципліни)

06. 05. 2022 р. ВСП «Ладижинський 
фаховий коледж ВНАУ»

10 Олімпіада з історії України серед 
студентів закладів фахової 
передвищої освіти Вінницької області

17.05 2022 р. Вінницький медичний 
фаховий коледж імені 
акад. Д. К. Заболотного

11 Обласна олімпіада з фізики 20. 05. 2022 р. ФМГ № 17

Методист Ради директорів                                                                     Л. В. Моторна


