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ГОЛОВИ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
№
з/п Назва методичного

об’єднання

Прізвище, ім’я та по
батькові

голови методичного
об’єднання

Назва навчального
закладу

1 2 3 4

1. Методичне  об’єднання
заступників  директорів  з
навчальної роботи

Вакансія

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

Вакансія

5. Методичне  об’єднання
завідувачів  відділеннями

ФЕДЧИШИНА 
Тетяна Леонідівна

Вінницький обласний
комунальний
гуманітарно-

педагогічний коледж
6. Методичне  об’єднання

головних бухгалтерів
МУСЯТОВСЬКА
Людмила Йосипівна

Вінницький технічний
коледж

7. Методичне  об’єднання
практичних психологів

ПАЛАМАРЧУК
Наталія Миколаївна

Вінницький технічний
коледж

8. Методичне  об’єднання
завідувачів  бібліотеками  і
бібліотекарів

СМІРНОВА
Світлана
Миколаївна 

Вінницький гуманітарно-
педагогічний коледж

9. Методичне  об’єднання
викладачів математики

ОВЧАР  Іван
Миколайович

Вінницький технічний
коледж

10. Методичне  об’єднання
викладачів  української
мови та літератури

Вакансія

11. Методичне  об’єднання
викладачів іноземних мов

Вакансія

12. Методичне  об’єднання
викладачів  зарубіжної
літератури

ПЕТЛЯК
Ірина Борисівна

Вінницький медичний
коледж ім. акад.

Д. К. Заболотного
13. Методичне  об’єднання

викладачів  суспільних
дисциплін

Вакансія

14. Методичне  об’єднання
викладачів фізики

ПОЛІЩУК
Микола Іванович

Вінницький технічний
коледж
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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

Вакансія

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

     

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

(Голова - )
09.10.18 р.
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. Аналіз результатів ДПА у форматі ЗНО з 
української мови 2018 року. ДПА у форматі ЗНО в 
2019 році для студентів коледжів і технікумів.
- представники ВРЦОЯО .
2. Реалізація освітніх програм профільної середньої 
освіти у коледжах і технікумах Вінницької області з 
2018 року.
3. Забезпечення виконання Ліцензійних умов 
Постанова КМУ від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності в редакції Постанови КМУ №347 
від 10.05.2018 р.» 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. Досвід  акредитації освітніх (освітньо-професійних)
програм підготовки молодших спеціалістів у коледжах
і технікумах Вінницької області.
2. Підведення підсумків роботи обласних методичних
об’єднань за 2018-2019 н. р. 
-  Моторна  Л.В.  -  методист  базового  навчального
закладу. 
3.  Підведення  підсумків  роботи  методичного
об’єднання за 2018-2019 н. р. та планування роботи на
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2019-2020 н. р.
4. Різне.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ
З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

(Голова – Шевчук Ніна Іванівна, тел. 0677980790)
04.12.2018 р.
Початок  об  11.00  год.,
Вінницьке  коледж
НУХТ
21100, м. Вінниця,
вул. Привокзальна, 38
т.27-37-76, ф.27-73-93
ел. пошта: vcnuft@ukr.net
сайт: www.vcnuft.vn.ua

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання, методист Вінницького коледжу НУХТ.
1.  Реалізація  Концепції  національно-патріотичного
виховання студентської молоді на традиціях і звичаях
українського народу.
- Вінницький коледж НУХТ;
- Вінницький будівельний технікум,
- Барський автомобільно-дорожній технікум НТУ,
- Вінницький кооперативний інститут,
- Вінницький технічний коледж,
- Іллінецький аграрний коледж.

27.02.2019 р.
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

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Вінницького  технічного
коледжу.
1.Соціально-педагогічні  засади  у  формуванні
громадянської відповідальності у студентів.
-Вінницький  медичний  коледж  ім.  академіка
Заболотного,
-Вінницький  торгівельно-економічний  коледж
КНТЕУ,
- Погребищенський медичний коледж,
- Вінницький транспортний коледж,
- Чернятинський коледж ВДАУ.
2.  Ознайомлення  з  нормативною  документацією,
Державними,  Національними  і  обласними
Програмами і проектами.
3. Підведення підсумків роботи за 2018-2019 н. р. та
планування роботи на 2019-2020 н. р.
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ
З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

(Голова – Рихлюк Віктор Петрович, тел. 0975855502)
25.10.2018 р.
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
e-mail: 
barbktbntu@gmail.com
сайт: bktbntu.com.ua

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Барського  коледжу
транспорту та будівництва НТУ 
1.  Організація  наскрізної  практичної  підготовки  у
технікумах і коледжах. Вивчення досвіду Барського
коледжу транспорту та будівництва НТУ. 
2.  Організація  виробничих  практик  для  студентів
коледжів та технікумів за кордоном.
- Ладижинський коледж ВНАУ ,
- Могилів-Подільський медичний коледж,
-  Тульчинський  технікум  ветеринарної  медицини
БНАУ.
3.  Підготовка  та  організація  обласної  виставки
творчих робіт викладачів та студентів технікумів та
коледжів Вінницької області.
Члени обласного методичного об`єднання:
-  Моторна  Л.В.  -  методист  Ради  директорів
технікумів і коледжів Вінницької області,
-  Рихлюк  В.  П.  -  голова  методичного  об`єднання
заступників директора з виробничого навчання.

04.06.2019 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  Обласна  виставка  творчих  робіт  студентів  і
викладачів технікумів і коледжів Вінницької області.
2. Підведення підсумків виставки.
3. Підведення підсумків роботи за 2018-2019 н. р. та
планування роботи на 2019-2020 н. р.
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ
(Голова –)

09.10.2018 р.
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.  Аналіз  результатів  ДПА  у  форматі  ЗНО  з
української  мови 2018 року. ДПА у форматі  ЗНО в
2019 році для студентів коледжів і технікумів.
- Представники ВРЦОЯО.
3.  Типова  освітня  програма  профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших  спеціалістів  на  основі  базової  середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій  навчально-медодичного  забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
4. Особливості  атестації  педагогічних працівників у
2018-2019 н.р. 
-  Шуліка  Наталія  Іванівна  –  методист  науково-
методичного центру професійно-технічної освіти у
Вінницькій області – секретар атестаційної комісії
Департаменту  освіти  і  науки  Вінницької  обласної
державної адміністрації.
5.  Організація  й  проведення  олімпіад  і  конкурсів  у
2018-2019 н. р. Документообіг.
-  Моторна  Леся  Володимирівна  –  методист  Ради
директорів коледжів Вінницької області.
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06.06.2019 р.
Початок об 11 год.
Могилів-Подільський 
медичний коледж
24000, Вінницька 
область,
м. Могилів-
Подільський
вул. Сагайдачного, 6
т. (04337)6-52-94, 
ел.пошта: 
mogpodmedcollege@ukr.net
сайт: 
www.medcollege.mogpod.com

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Могилів-Подільського
медичного коледжу.
1. Тему засідання буде уточнено.
- Могилів-Подільський медичний коледж.
2. Проведення тренінгу.
3. Підведення підсумків роботи за 2018-2019 н. р. та
планування роботи на 2019-2020 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ ВІДДІЛЕННЯМИ
(Голова – Федчишина Тетяна Леонідівна, 0981085408 )

08.11.2018 р.
Початок об 11 год.
Тульчинський   технікум
ветеринарної  медицини
БНАУ
23600, Вінницька
область, м. Тульчин, вул.
Леонтович, 54,  
т.: +38(04335) 2-15-51
ел.пошта : vettehnikum2017@uk
r.net

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:     голова  обласного  методичного
об  '  єднання,  методист    Тульчинського  технікуму
ветеринарної медицини  БНАУ
1. Особливості платування освітнього процесу у 2018-
2019  н.р.  (  за  спеціальністю).  Наказ  МОН  від
01.06.2018 №570.
- Федишина Т.Л. – голова ОМО, 
- Вінницький технічний коледж.
2. З досвіду використання ІКТ в освітньому  процесі
на відділенні ветеринарної медицини  Тульчинського
технікуму ветеринарної медицини  БНАУ.
-  Тульчинський  технікум  ветеринарної  медицини
БНАУ.
3. Вивчення досвіду роботи завідуючих відділеннями
Тульчинського  технікуму  ветеринарної  медицини
БНАУ.

18.04.2019р.
Початок об 11 год.
Вінницький   коледж
будівництва  і
архітектури КНУБА
21021,  м.  Вінниця,  вул.
Коцюбинського, 53
т./ф. :  (0432) 65-79-10     
т. :  (0432) 65-58-18  

ел.пошта :  vinbudtex@vn.ua     
                         

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:     голова  обласного  методичного
об'єднання,  методист    Вінницького  коледжу
будівництва і архітектури
1. Нові підходи до організації освітнього процесу на
відділенні в умовах реформування освіти.
 Вінницький  коледж  будівництва і архітектури.
2.З  досвіду  спільної  роботи  завідувача  відділення,
практичного психолога  та юриста під час  організації
психологічного  супроводу  суб’єктів  освітнього
процесу.
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 Вінницький  коледж  будівництва і архітектури.
3. Підсумки роботи методичного об’єднання за 2018-
2019 н. р. та планування на наступний рік.

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

23.05.2019р.
Початок об 11год. 
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.  Фінансово-економічна  діяльність  коледжів  і
технікумів.                                         .
2.  Казначейське  обслуговування  організацій  і
установ.  Нове  в  законодавстві  Державного
казначейства.
3.  Нове  в  проведенні  тендерних  закупівель.
4. Підведення підсумків роботи за 2018-2019 н. р. та
планування роботи на 2019-2020 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
 (Голова – Паламарчук Наталія Миколаївна, тел. 0677431968)

18.09.2018 р.
Початок  об 10.00
Навчально-методичний 
центр психологічної 
служби системи освіти 
Вінницької області
м. Вінниця,  вул. 
Оводова, 33

1 ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:  заступник  директора  НМЦПССО
Нечипорук  Н.     М.,  голова  обласного  методичного
об’єднання  Паламарчук  Н.М.,  практичний  психолог
Технологічно-промислового коледжу ВНАУ Гусак І.М.
Тема:  «Стан  та  пріоритетні  напрямки  діяльності
психологічної  служби  коледжів  і  технікумів
Вінницької області».
1. Стан  та  пріоритетні  напрямки  діяльності
психологічної  служби  системи  освіти  Вінницької
області  у 2018-2019 н. р.
2. Презентація  програми «Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція». 
3. Методика впровадження програми заходів з питань
попередження торгівлі людьми. Сесія І.  «Ставлення
до себе»

16.10.2018
Початок  об 10.00
Технологічно-
промисловий коледж 
ВНАУ 
м. Вінниця,  пр. 

2 ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:  заступник  директора  НМЦПССО
Нечипорук  Н.М.,  голова  обласного  методичного
об’єднання Паламарчук Н.М.,  практичний психолог
Технологічно-промислового  коледжу  ВНАУ   Гусак
І.М.
1.  Організація  роботи  по  впровадженню  програми
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Юності, 8
 тел. 43-88-23
tpkvnau.oc@mail.com

«Особиста  гідність.  Безпека  життя.  Громадянська
позиція».
2. Методика впровадження програми заходів з питань
попередження торгівлі людьми. Сесія ІІ. «Ставлення
до інших»

20.11.2018    
Початок  об 10.00
Вінницький обласний 
комунальний 
гуманітарно-
педагогічний коледж
м. Вінниця, вул. 
Нагірна, 13
Тел.: 0432-556-899
vgpk_nav@ua.fm

3 ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:  заступник  директора  НМЦПССО
Нечипорук  Н.М.,  голова  обласного  методичного
об’єднання  Паламарчук  Н.М.,   соціальний  педагог
Вінницького  обласного  комунального  гуманітарно-
педагогічного коледжу Сорочан М.П.
Тема:  «Здійснення  соціально-правового  захисту
студентів  з  сімей,  які  опинились  в  складних
життєвих  обставинах,  як  напрямок  соціально-
педагогічного супроводу здобувачів освіти в умовах
коледжу»
1.  Формування  соціально-правового  світогляду  та
правової культури підлітків. (Тренінгове заняття для
студентів)
2.  Гендерні  аспекти  поведінки  сучасної  молоді.
Формування поведінки,  орієнтованої  на дотримання
гендерної  рівності.  (Тренінг  для  працівників
психологічної служби)

19.03.2019
Початок 11.00
Вінницький медичний 
коледж ім. академіка 
Д.К.Заболотного: 
м. Вінниця, вул. 
Пирогова, 57
Телефон: 0432 352 581
vinmedcollege@i.ua

4 ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:  заступник  директора  НМЦПССО
Нечипорук  Н.  М.,  голова  обласного  методичного
об’єднання  Паламарчук  Н.М.,  практичний  психолог
Вінницького медичного коледжу ім. академіка Д. К.
Заболотного та практичний психолог  Бершадського
медичного коледжу Линок А.С.
Тема  «Феномен  прийняття  рішень  у  роботі
практичного  психолога  та  соціального  педагога
закладу освіти»
1.  Ресурсно-орієнтований метод вирішення проблем
та прийняття рішень.
Практичний блок:
2. Метод системної розстановки «Взаємовідносини в
сім’ї та колективі».
3.  Використання  техніки екстерналізації  в  роботі  зі
студентами.
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ БІБЛІОТЕКАМИ І
БІБЛІОТЕКАРІВ

(Голова – Смірнова Світлана Миколаївна, тел.  +30930142049)
20.11.2018 р.
Початок об 11 год.
Вінницький коледж 
будівництва та 
архітектури КНУБА
м. Вінниця,
вул. Коцюбинського, 53
т. (0432) 65-58-18
ел.пошта: 
vinbudtex@vn.ua

1 ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Вінницького  коледжу
будівництва та архітектури КНУБА
1.  Досвід роботи бібліотеки Вінницького коледжу 
будівництва та архітектури  КНУБА:
- Вінницький коледж будівництва та архітектури 
КНУБА.
2. Круглий стіл: Методичне та нормативне 
забезпечення впровадження УДК в роботу бібліотек
 І-ІІ р. а.
- Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж.
3. Стан упровадження УДК в бібліотеках ВНЗ І-ІІ р. а.
- Завідувачі бібліотек ВНЗ І-ІІ р.а.

24.04.2019 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

II ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання
1.  Семінар  «Бібліотека  як  сервіс:  очікування
користувача»:
-  Слотюк  Галина  Миколаївна –  заст.  директора  з
наукової  роботи  та  інформатизації
Вінницької обласної  універсальної наукової
бібліотеки ім. К. Тімірязєва.
2. Підведення підсумків краєзнавчого проекту
 «Мій край – моя історія жива».
3. Підведення підсумків роботи за 2018-2019 н. р. 
та  планування роботи на 2019-2020  н. р.

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

07.11.2018 р. 
Початок об 11 год.
Могильов-Подільський 
технолого-економічний 
коледж ВНАУ.

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Могильов-Подільського
технолого-економічного коледжу ВНАУ
1.Застосування  Квест-методу  при  викладанні
математики на занятті та позаурочний час.
 -  Могильов-Подільський  технолого-економічний
коледж ВНАУ.
2.  Підготовка  до  ДПА  у  форматі  ЗНО.  Форми.
Методи. Засоби.
-  Калинівський технологічний технікум;
-  Вінницький обласний комунальний гуманітарно-
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педагогічний коледж;
- -  Іллінецький державний аграрний коледж;

-  Вінницький технічний коледж.
Надіслати  свою  доповідь  з  даного  питання
можуть  усі бажаючі  учасники  методичного
об`єднання.       
Електронний  варіант  доповіді  надати методисту
Могильов-Подільського  технолого-економічного
коледжу     ВНАУ до 25 жовтня 2018 р. 
3.  Типова освітня  програма профільної  середньої
освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку
молодших спеціалістів на основі базової середньої
освіти.   Наказ  МОН від  01.06.2018 №570.  Щодо
рекомендацій  навчально-медодичного
забезпечення,  лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018
р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
4. Підготовка  до  ІІ  етапу  VIIІ  Всеукраїнської
олімпіади з математики.
5. Вивчення  досвіду  роботи  викладача  Могильов-
Подільського  технолого-економічного  коледжу
ВНАУ  Кордонської Ірини Василівни.
6. Вивчення досвіду роботи викладача Вінницького
коледжу будівництва і архітектури КНУБА Басістої
Наталії Володимирівної. 

27.03.2019 р.
Початок об 11 год.
Вінницький 
транспортний коледж
21001, м. Вінниця,
вул. Некрасова, 28
т./ф. : 61-23-55
ел. пошта: vintk@ukr.net
сайт:www.transkol.apexnet.co
m.ua

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання  ,    методист  Вінницького
транспортного коледжу.
1.  Проведення  ІІ  етапу  VIIІ  Всеукраїнської
олімпіади з математики.
2. Підведення підсумків олімпіади з математики.
3. Узагальнення досвіду роботи викладачів:
.  - Кордонської Ірини Василівни,
   - Басістої Наталії Володимирівної.
4. Підведення підсумків роботи за 2018-2019 н. р.
та планування роботи на 2019-2020 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

(Голова )
15.11.2018 р.
Початок  об  11  год.
Барський  коледж
транспорту  та

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Барського  коледжу
транспорту та будівництва НТУ.
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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

1. Нові  аспекти  викладання  української  мови
студентам  ВНЗ,  що  здійснюють  підготовку
молодшого спеціаліста на основі базової середньої
освіти.
- Вінницький  коледж  будівництва  та
архітектури КНУБА;
- Вінницький  медичний  коледж  імені  академіка
Д.К. Заболотного;
- Іллінецький державний аграрний коледж.
2. Майстер-клас  (фрагмент)  відкритого  заняття  з
української  мови  з  використанням  інтерактивних
технологій.
- Барський коледж транспорту та будівництва
НТУ.
3. Напрямки  діяльності  Всеукраїнської  спілки
голів обласних методичних об’єднань та провідних
фахівців  –  філологів  технікумів  і  коледжів
України.
- Голова обласного методичного об’єднання.
4.  Типова освітня  програма профільної  середньої
освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку
молодших спеціалістів на основі базової середньої
освіти.   Наказ  МОН від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій  навчально-медодичного
забезпечення, лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018
р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
5. Презентація досвіду роботи викладача Барського
коледжу транспорту та будівництва НТУ Грисюк Г.
І. «Текстоцентричний підхід у вивченні української
мови  як  чинника  формування  компетентної
особистості».
6. VIII Всеукраїнська олімпіада з української мови:
досвід  роботи,  перспективи.  Результати
проведення ЗНО з української мови.
- Зоріна  Ю. В.  –  методист  Вінницького
технічного коледжу.

Проведення  конкурсу
організовує Департамент
освіти  і  науки
Вінницької ОДА. Місце і
час  проведення  буде
повідомлено додатково.

ІІ ЗАСІДАННЯ
Проведення  обласного  туру  Міжнародного

конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Проведення  конкурсу
організовує Департамент

ІІІ ЗАСІДАННЯ
Проведення  обласного  етапу  Міжнародного
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освіти  і  науки
Вінницької  ОДА. 
Місце  і  час  проведення
буде  повідомлено
додатково.

мовно-літературного  конкурсу  учнівської  та
студентської молоді імені Т. Г. Шевченка.

14.02.2019 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

IV ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Вінницького  технічного
коледжу, оргкомітет олімпіади.
1. Проведення  обласної  олімпіади  з  української
мови.
2. Узагальнення  досвіду  роботи  викладача
Барського  коледжу та  будівництва  НТТУ Грисюк
Г.І.
3. Підведення  підсумків  роботи  методоб’єднання
за  2018 – 2019 н. р.  та  планування  роботи  на
2019 – 2020 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
(Голова – )

14.11.2018 р.
Початок об 11 год.
Вінницьке  училище
культури  і  мистецтв  ім.
М.Д.Леонтовича
21050,  м.  Вінниця,  вул.
Симона Петлюри, 40
т./ф. 53-12-95
ел. пошта:
vinmuzgor2@ukr.net
сайт: www.vukm.com.ua

1 ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист    Вінницького  училища
культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича.
1. Семінар-практикум  пед. майстерності  з
використанням  фрагментів  занять  (10-15хв.)  з
іноземної мови та іноземної мови (за професійним
спрямуванням). 
Тема:  «Особистісно орієнтоване навчання  як засіб
формування  іншомовної  комунікативної
компетентності студентів».
-Вінницьке  училище  культури  і  мистецтв  імені
М.Д. Леонтовича;
-  Вінницький технічний коледж;
-  Вінницький  коледж  будівництва  і  архітектури
КНУБА;
- Могилів-Подільський медичний коледж.
2.  Типова  освітня  програма  профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших спеціалістів на основі базової середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій навчально-медодичного забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
3.  Підготовка  до  проведення  обласної  олімпіади  з
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англійської мови. Укладання положення олімпіади.
4. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжів та
технікумів (прізвища будуть уточнені).

15.05.2019 р. 
Початок об 11 год
Вінницький медичний 
коледж імені акад. 
Д.К. Заболотного
21037, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 57
т./ф. : 53-31-45
ел.пошта : vinmedcollege@i.ua
сайт : http//vmc.vn.ua

2 ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Вінницького  медичного
коледжу ім. академіка Д.К. Заболотного.
1.  Проведення  обласної  олімпіади  з  англійської
мови.
2.Підведення підсумків олімпіади.
3.Узагальнення  досвіду  роботи  викладачів
(прізвища будуть уточненні).
4. Підведення підсумків ОМО за 2018-2019 н. р. та
планування на 2019-2020 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(Голова – Петляк Ірина Борисівна, 0988568681)

 01.11.2018 р.
Початок об 11 год.
Могилів-Подільський 
технолого-економічний 
коледж ВНАУ 
24000, Вінницька 
область,
м. Могилів-Подільський,
вул. Київська, 40/1
т./ф (04337) 6-28-50
ел. пошта: mptt-
vnau@yandex.ua
сайт: http://www.vsau.org

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист    Могилів-Подільського
технолого-економічного коледжу ВНАУ.
1. Використання  інформаційно-комунікативних
технологій  на  заняттях  зарубіжної  літератури
(майстер-клас, Риженко М.В.).
2.  Типова  освітня  програма  профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших спеціалістів на основі базової середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій навчально-медодичного забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
3. Вивчення  педагогічного  досвіду  роботи
викладача  зарубіжної  літератури  Вінницького
медичного коледжу Петляк Ірини Борисівни.

14.03.2019 р.
Початок об 11 год.
Тульчинський технікум 
ветеринарної медицини 
БНАУ
23600, Вінницька 
область, 
М. Тульчин, вул. М. 
Леонтовича, 55   т./ф.

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист    Тульчинський  технікум
ветеринарної медицини     Б  НАУ.
1.Формування загальнокультурних компетенцій під
час  організації  та  проведення  виховних  заходів
(виховний захід, Форманюк О.А.).
2.  Узагальнення  досвіду  роботи  викладача
зарубіжної  літератури  Вінницького  медичного
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(04335) 2-24-72
ел.пошта: vet_tehnikum2@uk
rpost.ua
сайт: http://veterinary.net.ua/

коледжу Петляк Ірини Борисівни.
3.  Звіт  голови  ОМО  викладачів  зарубіжної
літератури про роботу за 2018-2019 навчальний рік
та завдання на наступний 2019-2020 навчальний рік.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
(Голова – )

24.10.2018
Початок об 11 год.
Могилів-Подільський
медичний коледж 
24000,  Вінницька
область,
м.  Могилів-Подільський,
вул. В. Сагайдачного, 6
т./ф (04337)  6-71-07
ел.пошта: mogpodmedcol
lege@ukr.net

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист    Могилів-Подільського
медичного коледжу
1.  Сучасні  методи   та  прийоми  мотивації,
стимулювання  та  активізації  навчання  студентів
коледжів  та  технікумів  на  заняттях  з  суспільних
дисциплін  (майстер-клас,  фрагменти  занять,
гурткової роботи).
 - Могилів-Подільський медичний коледж.
2.  Типова  освітня  програма  профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших  спеціалістів  на  основі  базової  середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій  навчально-медодичного  забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
3. Підготовка до проведення   V науково-практичної
краєзнавчої  викладацько-студентській  конференції
«Моя Україна: історія та сьогодення»,   затвердження
положення та оргкомітету конференції..
4.  Підготовка  до  проведення  обласної  олімпіади  з
історії. Укладання положення олімпіади. 
5. Вивчення  передового  педагогічного  досвіду
викладача суспільних дисциплін  
(прізвище буде уточнено).

23.04.2019 
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

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист    Вінницького  технічного
коледжу.
1.  Проведення V  науково-практичної  краєзнавчої
викладацько-студентській конференції 
«Моя Україна: історія та сьогодення».
2.  Узагальнення  досвіду  викладача суспільних
дисциплін  (прізвище буде уточнено).

14.05.19 ІІІ ЗАСІДАННЯ
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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

Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  директор    Вінницького  торговельно-
економічного коледжу КНТЕУ.
1. Проведення олімпіади з історії. 
2. Підведення підсумків олімпіади.

3.  Підведення підсумків роботи методоб’єднання за
минулий рік та планування роботи на 2018-2019 н. р.

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

01.12.2018 р.
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

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Немирівського  коледжу
будівництва та архітектури ВНАУ.
1.Теорія та методика інтегративного навчання:
- Калинівський технологічний технікум;
- Гайсинський медичний коледж;
- Вінницький коледж НУХТ;
- Могилів-Подільський монтажно-економічний
коледж.
2.  Проведення  майстер-класу  (фрагменту  заняття)  з
використанням технології інтегративного навчання.
- Немирівській коледж будівництва та архітектури
ВНАУ.
3.  Типова  освітня  програма  профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших  спеціалістів  на  основі  базової  середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій  навчально-медодичного  забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
4.  Вивчення  досвіду  роботи  викладачів  коледжів
(прізвища будуть уточнені).
5.  Підготовка  до  проведення  обласної  олімпіади  з
фізики.

24.05.2019 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. Використання  комп’ютерної  техніки  при
викладанні фізики: 
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-  Пасіхов  Ю. Я.,  заслужений  вчитель  України,
вчитель фізики ФМГ№17 м. Вінниці.
3.Узагальнення  досвіду  роботи  викладачів  коледжів
(прізвища будуть уточнені).
4. Підведення підсумків роботи за 2018-2019 н.р. 
та  планування роботи на 2019-2020 н.р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ
(Голова - Черчик Наталія Леонідівна, тел. 0978503447; 0636233372)

21.11.2018 р.
Початок об 11.00.
Вінницький медичний 
коледж імені акад. 
Д.К. Заболотного
21037, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 57
т./ф. : 53-31-45
ел.пошта : vinmedcollege@i.ua
сайт : http//vmc.vn.ua

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Вінницького  медичного
коледжу імені акад. Д.К. Заболотного.
1.  Значення  міжпредметної  інтеграції  знань  на
заняттях  природничо-наукового  циклу  для
формування  професійних  компетентностей
молодшого  спеціаліста  (майстер-клас,  фрагменти
занять, доповідь):
- Вінницький медичний коледж імені акад. 
Д.К. Заболотного;
- Технологічно-промисловий коледж ВНАУ;
- Немирівський коледж будівництва та 
архітектури.
2.  Розроблення  та  впровадження  коледжами  і
технікумами  Вінницької  області  нових  освітніх
програм з хімії та біології  згідно типової освітньої
програми  профільної  середньої  освіти  закладів
освіти,  що  здійснюють  підготовку  молодших
спеціалістів  на  основі  базової  загальної  середньої
освіти.  Типова  освітня  програма  профільної
середньої  освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють
підготовку молодших спеціалістів на основі  базової
середньої освіти.   Наказ МОН від 01.06.2018 №570.
Щодо  рекомендацій  навчально-медодичного
забезпечення, лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
3.  Підготовка  до  конкурсу  науково-дослідницьких
робіт  з  хімії  серед  студентів  коледжів  і  технікумів
Вінницької  області  (обговорення  положення,
створення організаційного комітету).
4.  Вивчення  досвіду  роботи  викладачів  хімії  та
біології (прізвища будуть уточнені).

29.05.2019 р.
Початок об 11.00.

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
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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

об’єднання,  методист  Вінницького  торговельно-
економічного коледжу КНТЕУ.
1. Конкурс науково-дослідницьких робіт з хімії серед
студентів технікумів і коледжів Вінницької області.
2.  Підведення  підсумків  конкурсу  науково-
дослідницьких  робіт  з  хімії  серед  студентів
технікумів і коледжів Вінницької області.

3.  Узагальнення  досвіду  роботи  викладачів  хімії  та
біології (прізвища будуть уточнені).
4. Підведення підсумків роботи ОМО  викладачів 
хімії та біології за 2018-2019 навч. рік та планування 
роботи на 2019-2020 навч. рік

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

(Голова – Колесник Анатолій Іванович, тел. 0679921035)
17.10.2018 р.
Початок об 11.00
Вінницький
транспортний коледж 
21001, м. Вінниця,
вул. Некрасова,28
т./ф. 26-32-05
ел. пошта: vintk@ukr.net
сайт:
www.transkol.apexnet.com.ua

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Вінницького  транспортного
коледжу.
1. Вивчення  інформатики в технікумах та коледжах
у 2018/19 навчальному році. Колесник А.І.
Особливості  вивчення  інформатики  після
впровадження  в  технікумах  та  коледжах  освітньої
програми профільної середньої освіти для підготовки
молодших  спеціалістів  на  основі  базової  загальної
середньої  освіти. Типова  освітня  програма
профільної  середньої  освіти  закладів  освіти,  що
здійснюють  підготовку  молодших  спеціалістів  на
основі  базової  середньої  освіти.   Наказ  МОН  від
01.06.2018  №570.  Щодо  рекомендацій  навчально-
медодичного забезпечення, лист МОН №1/9-434 від
09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання;
-  Вінницький кооперативний інститут ;
-  Технологічно-промисловий коледж ВНАУ;
-  Іллінецький державний аграрний коледж;
- Вінницький медичний  коледж.
2.  Використання  мережевих  сервісів  та  хмарних
технологій при викладанні  інформатики 
- Ладижинський коледж ВНАУ; 
-Немирівський коледж будівництва та архітектури
ВНАУ.
3.  Вивчення  передового  педагогічного  досвіду
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(прізвища будуть уточненні).
4.Обговорення  положення  про  олімпіаду  з
інформатики. Колесник А.І.
5.Затвердження  оргкомітету  обласної  олімпіади  з
інформатики у 2019 році.

15.03.2018 р.
Вінницький  технічний
коледж
21021, м. Вінниця,
вул.  Хмельницьке  шосе,
91/2
т.51-33-81, ел. пошта:
tech.college@vtc.vn.ua

ІІ ЗАСІДАННЯ
Засідання оргкомітету по проведенні олімпіади на

базі Вінницького технічного коледжу.

17.04.2019 р.
Вінницький  обласний
комунальний
гуманітарно-
педагогічний  коледж
21019, м. Вінниця,
вул. Нагірна, 13
т./ф. 55-68-99
ел. пошта: VGPK@ua.fm
vgpk_nav@ua.fm
сайт: www.vgpk.com.ua

ІІІ ЗАСІДАННЯ
1.Проведення обласної олімпіади з інформатики. 
2.Підведення підсумків олімпіади. 
3.  Узагальнення  передового  педагогічного  досвіду
(прізвища будуть уточненні).
4  .Підведення  підсумків роботи  обласного
методичного об’єднання викладачів інформатики та
комп׳ютерних  дициплін  за  2018-2019  н.  р.  і
планування роботи на 2019-2020 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА КЕРІВНИКІВ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

(Голова – Рафальський Святослав Вікторович, тел. 0675842160)
27. 11.2018р.
Початок об 11 год.
Вінницький  коледж
будівництва  та
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

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,    методист    Вінницького  будівельно-
архітектурного коледжу.
1.Відкрите заняття з фізичного виховання. (Майстер
класу, роботи секції).
2. Типова  освітня  програма  профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших  спеціалістів  на  основі  базової  середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій  навчально-медодичного  забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання..
3.Ознайомлення  з  навчально-методичним
забезпеченням  та  спортивною  базою  навчального
закладу.
4.  Шляхи  підвищення  ефективності  занять  з
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фізичного виховання.    
-Вінницький будівельно-архітектурний  коледж;
-Вінницький технічний коледж.     
5. Вивчення досвіду роботи викладача Вінницького
будівельно-архітектурного коледжу.
6. Різне.

25. 04.2019 р.
Початок об 11 год.
Барський коледж 
транспорту і 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

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист   Барського  автомобільно-
дорожнього техніку.
1. Відкрите заняття з фізичного виховання (Майстер
клас, робота секції).
2.  Ознайомлення  з  навчально-методичним
забезпеченням  та  спортивною  базою  навчального
закладу.
3.  Види  педагогічного  контролю  з  фізичної
підготовки студентів.
- Барський коледж транспорту і будівництва НТУ;
- Вінницький гуманітарно-педагогічний  коледж.
1. Підведення  підсумків  роботи  обласного
методоб’єднання фізичного виховання за  2018-2019
навчальний  рік.  Планування  роботи  на  2019-2020
навчальний рік.
2. Узагальнення досвіду роботи викладачів коледжу
(прізвища будуть уточнені).

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ

(Голова – Берегута Василь Олександрович, тел. 0966647425)
20. 11. 2018 р.
Початок об 11.00
Барський гуманітарно-
педагогічний  коледж ім.
М. Грушевського
23000, Вінницька 
область, м. Бар, пл. 
Грушевського, 1
т. : (043) 412-12-70
ел.пошта : bar_bpu01@u
kr.net
сайт : http://bar-
bgpk.at.ua/

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Барського  гуманітарно-
педагогічного  коледжу 
1. Вивчення організації та проведення  національно-

патріотичного  виховання студентської молоді у
навчальному закладі.

- Барський гуманітарно-педагогічний  коледж ім. М. 
Грушевського
2.  Роль  психологічної  підготовки  для  служби  в
Збройних силах України. 
- Барський гуманітарно-педагогічний  коледж ім. М. 
Грушевського
4.  Практичне  значення  проведення  навчально-
польових занять для  підготовки до служби в ЗСУ.
- Технологічно-промисловий коледж ВНАУ;
-  Іллінецький державний аграрний коледж;
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- Вінницький медичний  коледж.
5. Організація написання  методичного посібника на
тему:  «Національно-патріотичне  виховання
студентської молоді  в  сучасних умовах».
- Вінницький коледж економіки;
- Іллінецький  державний аграрний  коледж;
- Ладижинський коледж ВНАУ;
- Тульчинське училище культури.
6.  Ознайомлення  з  новою  нормативною
документацією. Типова освітня програма профільної
середньої  освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють
підготовку молодших спеціалістів на основі базової
середньої освіти.   Наказ МОН від 01.06.2018 №570.
Щодо  рекомендацій  навчально-медодичного
забезпечення, лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання..
7.  Вивчення  досвіду  роботи  викладача   (прізвища
будуть уточненні).

02.04.2019 року
Початок об 11.00
Гайсинський медичний  
коледжу
23700, Вінницька 
область, м. Гайсин, вул. 
Богдана Хмельницьког, 4
6    
т. :  (04334) 2-15-43,
т./ф. :  (04334) 2-11-89, 2-10-57
ел.адреса : haisinmedcoll@i.ua
сайт : http://www.c2n.info/gaysin
_medic

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Гайсинського  медичного
коледжу 
1. Вивчення організації та проведення національно-

патріотичного виховання студентської молоді у
навчальному закладі.

- Гайсинській медичний коледж;
-  Вінницький  коледж  будівництва  та  архітектури
КНУБА;
2.  Роль  фізичного  виховання  при  вивченні
дисципліни «Захист  Вітчизни».
- Ладижинський коледж ВНАУ;
-  Вінницький  обласний  комунальний  гуманітарно-
педагогічний коледж.
4. Ознайомлення з новою  нормативною 
документацією.
5. Узагальнення  досвіду роботи  (прізвища будуть 
уточненні).                    
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

(Голова – Кубай Ольга Валеріївна, тел. 0962106136 )
23.10.2018
Початок об 11 год.
Ладижинський коледж 
ВНАУ  (I-ІІ р. а.)
24321, Вінницька область,
Тростянецький район,
м. Ладижин,
вул. П. Кравчика, 5
т./ф. : (04343) 6-11-73
ел.пошта : lkoledj@meta.u
a
сайт : www.vsau.org

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист   Ладижинськ  ого    коледж
ВНАУ.
1.  Використання  сучасних  інноваційних  та
інформаційних технологій у методиці   викладання
БЖД ( відкрите заняття, фрагмент заняття, майстер-
клас). 
 2. Типова освітня  програма профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших спеціалістів на основі базової середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій навчально-медодичного забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
 3.Оновлення  програми  з  БЖД  і  основ  охорони
праці відповідно до напрямку підготовки.
- Вінницький медичний коледж імені акад. 
Д. К. Заболотного;
- Вінницький технічний коледж;
- Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені
Михайла Грушевського.
4. Обговорення  методики  проведення  обласної
олімпіади з  основ охорони праці   серед  студентів
коледжів Вінницької області.
4.1.  Створення  орг.комітету  обласної  олімпіади  з
основ охорони праці.
4.2.Укладання  положення  про  олімпіаду  з  основ
охорони праці.
4.3.  Створення  банку  даних  для  проведення
обласної олімпіади з основ охорони праці.
 4. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу:
- Погребищенський медичний коледж (Ліло Л.Г;)
- Могилів – Подільський монтажно – економічний
коледж ( Швець Т.О).

21.03.2019
Початок об 11 год.
Технологічно-
промисловий коледж 
ВНАУ
21021, м. Вінниця,

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Вінницького    Технологічно-
промисловий коледж ВНАУ.
1. Проведення обласної олімпіади  з основ охорони
праці. 
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проспект Юності, 8
т. : 43-88-23, ф.51-15-99
ел.пошта: tpkvnau.oc@gm
ail.com,
сайт : www.tpk-vnau.org

2. Підведення підсумків обласної олімпіади з основ
охорони праці.
3. Узагальнення досвіду роботи викладачів коледжу.
- Погребищенський медичний коледж (Ліло Л.Г);
- Могилів – Подільський монтажно – економічний
коледж ( Швець Т.О).
4.  Підведення  підсумків  роботи  методичного
об’єднання за 2018-2019 н. р. та планування роботи
на 2019-2020 н. р. (Кубай О. В. - голова обласного
методичного  об'єднання.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
ТРАНСПОРТНИХ ДИСЦИПЛІН

(Голова – )
30.10.18
Початок об 11 год.
Іллінецький державний 
аграрний коледж
22700,  Вінницька 
область, 
Іллінецький район, 
м. Іллінці, вул. Червона 
площа, 2
т. : (4345) 2-14-98
сайт : www.idak.vn.ua

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист     Іллінецького  державного
аграрного     коледжу.
1. Зустріч з адміністрацією коледжу. 
2. Ознайомлення з матеріальною базою коледжу. 
3. Конференція:  «Інноваційні  технології,  як  форма
підвищення  якості  підготовки  студентів».  Усім
учасникам  методичного  об`єднання  надіслати
матеріали  для  участі  в  конференції  на  ел.  адресу
 Іллінецького  державного  аграрного коледж до
20.10.2018 р.
4.  Типова  освітня  програма  профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших спеціалістів на основі базової середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій навчально-медодичного забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
5. Розробка  положення  для   конкурсу  «Кращий за
професією (транспортні дисципліни)». 
6. Вивчення  досвіду  роботи  викладачів  коледжу
(прізвища будуть уточнені).

17.05.2019 р.
Початок об 11 год.
Вінницький транспортний
коледж 

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання, методист    Вінницького транспортного
коледжу
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21000, м. Вінниця,
вул. Некрасова, 29
т. : (0432) 26-32-05,
ел.пошта : vintk@ukr.net
сайт
 : http://transkol.com.ua/

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 2018-2019 н. р. та
планування роботи на 2019-2020 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ І
ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН

(Голова – Кукурудзяк Леся Василівна, тел. 0971910405)
06.11.2018
Початок об 11 год.
Іллінецький  державний
аграрний коледж
22700, Вінницька область,
м. Іллінці,
вул. Студентська, 2
т./ф. : (04345)2-31-98
ел.пошта :  idak@ukr.net
сайт : www.idak.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об'єднання,  методист  Іллінецького  державного
аграрного коледжу.
1.Використання  сучасних  інформаційно-
комунікаційних  технологій  для  забезпечення
формування професійний компетенцій в організації
проведення  навчальних  практик.  (досвід  роботи,
хронометраж, методична оперативка)
-  Вінницький  торговельно-економічний  коледж
КНТЕУ;
- Вінницький коледж НУХТ.
.2. Типова  освітня  програма  профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших спеціалістів на основі базової середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій навчально-медодичного забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
3.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,  створення
організаційного комітету).
5.Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу.

26.03.2019
Початок об 11 год.
Вінницький технічний 
коледж
21021, м. Вінниця,

Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Вінницького  технічного
коледжу, оргкомітет Конкурсу.
1. Проведення  Конкурсу  студентських  проектів
податкових  реформ  серед  студентів  коледжів  і
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вул. Хмельницьке 
шосе,91/2
т. : 51-33-81,ф. 43-99-
19,46-11-72
ел.пошта : tech.college@vt
c.vn.ua

технікумів Вінницької області.
2.Підведення підсумків Конкурсу.

16.04.2019 р.
Початок об 11 год.
Вінницький  коледж
НУХТ
21100, м. Вінниця,
вул. Привокзальна, 38
т. : 27-37-76, 
ф. : 27-73-93
ел.пошта : vcnuft@ukr.net
сайт : www.vcnuft.vn.ua

Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання, методист Вінницького коледжу НУХТ,
оргкомітет Конкурсу.
1. Проведення  конкурсу  "Кращий  за  професією
(економічні дисципліни)" серед студентів коледжів і
технікумів Вінницької області.
2. Узагальнення  досвіду  роботи  викладача
економічних  дисциплін  Меліховець  Г.  А.,
Вінницький коледж НУХТ 
3. Підведення підсумків роботи за 2018 – 2019 н. р.
та планування діяльності на 2019-2020н.р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН

(Голова – Кожарко Анатолій Костянтинович, тел. 0674429762 ).
22.11.2018р.
Початок об 11 год.
Могилів-Подільський 
технолого-економічний 
коледж ВНАУ 
24000, Вінницька область,
м. Могилів-Подільський, 
вул. Київська, 40/1
т./ф (04337) 6-28-50
ел. пошта: mptt-
vnau@yandex.ua
сайт: http://www.vsau.org

I  ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова обласного методичного 
об’єднання, методист   Могилів-Подільський 
технолого-економічний коледж ВНАУ. 
1. Нестандартні  заняття  та  їх  значення  в  процесі
активізації  пізнавальної  діяльності  студентів
(заняття - екскурсія).
2.  Обмін  досвідом  на  тему:  «Значення
нестандартних  занять  в  підвищенні  ефективності
навчання, рівня та якості знань»:
-  Вінницький  коледж  будівництва  і  архітектури
КНУБА;
- Калинівський технологічний технікум;
- Вінницький технічний коледж.
3.  Типова  освітня  програма  профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших спеціалістів на основі базової середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій навчально-медодичного забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
4. Вивчення досвіду роботи викладача Іллінецького
державного  аграрного  коледжу  (прізвища  будуть
уточнені).
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03.04.2019 р. 
Початок об 11 год.
Іллінецький державний 
аграрний коледж
22700, Вінницька область,
м. Іллінці,
вул. Студентська, 2
т./ф. : (04345)2-31-98
ел.пошта : idak@ukr.net
сайт : www.idak.vn.ua

II ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:    голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  Іллінецького  державного
аграрного коледжу  
1. Міждисциплінарна  інтеграція  у фаховому 
навчанні студентів (  фрагмент відкритого заняття).
2. Обговорення відкритого заняття.
3. Обмін досвідом на тему: «Актуальність 
міждисциплінарної інтеграції  для реалізації якісної 
підготовки фахівців» :
- Технологічно-промисловий коледж ВНАУ; 
- Барський коледж транспорту та будівництва 
НТУ;
- Вінницький торговельно-економічний коледж 
КНТЕУ 
4.Узагальнення досвіду роботи викладача 
Іллінецького державного аграрного коледжу.
5. Підведення підсумків роботи за 2018-2019 н. р. та
планування роботи на 2019-2020 н. р.

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

(Голова – Янчук Ніна Андріївна, моб. 0971895838)
13.11.2018
Початок об 11 год.
Калинівський 
технологічний технікум
22400, Вінницька область,
м. Калинівка,
вул. Маяковського, 29
т. : (04333)2-15-93,
ф. : 2-16-68
ел.пошта : tehnikum@list.ru

1 ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання, методист Калинівського     технологічного
технікуму
1.  Застосування  методу  проектів  на  заняттях  з
інженерної  графіки  та  основ  стандартизації,
управління якістю продукції та метрології:
-  Ладижинський коледж ВНАУ;  
-  Вінницький технічний коледж.
2. Майстер-клас  «Використання  інтерактивних
технологій  навчання  під  час  проведення  занять  з
інженерної графіки» .
 -  Калинівський технологічний технікум.
3.Типова  освітня  програма  профільної  середньої
освіти  закладів  освіти,  що  здійснюють  підготовку
молодших  спеціалістів  на  основі  базової  середньої
освіти.   Наказ  МОН  від  01.06.2018  №570.  Щодо
рекомендацій  навчально-медодичного  забезпечення,
лист МОН №1/9-434 від 09.07.2018 р.
- Голова  обласного методичного об’єднання.
4. Вивчення досвіду роботи викладача  Вінницького
коледжу НУХТ Мусієнко Лариси Петрівни.
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09.04.2019р.
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,

1. ЗАСІДАННЯ
Відповідальні:   голова  обласного  методичного
об’єднання,  методист  технологічно-промислового
коледжу ВНАУ.
1.  Впровадження  інформаційних  технологій
навчання  у  навчальний  процес  при  вивченні
інженерної  графіки  та  основ  стандартизації,
управлінні  якістю  продукції,  метрології  (майстер-
клас, фрагмент заняття).
-технологічно-промисловий коледж ВНАУ.
2.  Актуальність  застосування  графічного  редактора
КОМПАС-ГРАФІК  в  навчальному  процесі  для
студентів технічного напрямку:
 - Вінницький транспортний коледж;
- Могилів-Подільський  монтажно-економічний 
коледж.
3.  Узагальнення  досвіду  роботи  викладача
вінницького  коледжу  НУХТ  Мусієнко  Лариси
Петрівни.
4.  Підведення  підсумків   роботи  методичного
об’єднання за 2018-2019 н.р.  та  планування роботи
на 2019-2020 навчальний рік.
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