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ГОЛОВИ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

  

№ 

з/п. 

Назва методичного 

об’єднання 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 

голови методичного 

об’єднання 

Назва закладу освіти 

1.  Методичне об’єднання 

заступників директорів з 

навчальної роботи 

ЗАБРОДІНА Лілія 

Олександрівна 

Вінницький фаховий 

коледж економіки та 

підприємництва ТНЕУ 

2.  Методичне об’єднання 

заступників директорів  

з виховної роботи 

ВОЛКОТРУБ Аркадій 

Олексійович 

Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Чернятинський 

фаховий колежд 

Вінницького 

національного 

аграрного 

університету» 

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 

Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Вінницький 

гуманітарно-

педагогічний коледж» 

6.  Методичне об’єднання 

головних бухгалтерів 

МУСЯТОВСЬКА 

Людмила Йосипівна 

Вінницький технічний 

коледж 

7.  Методичне об’єднання 

практичних психологів 

ПАЛАМАРЧУК 

Наталя Миколаївна 

Вінницький технічний 

коледж 

8.  Методичне об’єднання 

завідувачів бібліотеками 

і бібліотекарів 

СМІРНОВА Світлана 

Миколаївна  

Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Вінницький 

гуманітарно-

педагогічний коледж» 

9.  Методичне об’єднання 

викладачів математики 

ОВЧАР Іван 

Миколайович 

Вінницький технічний 

коледж 

10.  Методичне об’єднання 

викладачів української 

філології 

ЗОРІНА 

Юлія Валеріївна 

Вінницький технічний 

коледж 

11.  Методичне об’єднання МАРЦЕНЮК Олена Комунальний заклад 
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викладачів іноземних 

мов 

Георгіївна вищої освіти 

«Вінницький 

гуманітрно-

педагогічний коледж» 

12.  Методичне об’єднання 

викладачів зарубіжної 

літератури 

ЯКОВЛЄВА Лариса 

Миколаївна 

Вінницький 

торговельно-

економічний коледж 

КНТЕУ 

13.  Методичне об’єднання 

викладачів суспільних 

дисциплін 

ВОСКОЛУП Валерій 

Петрович 

Барський 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 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 фаховий 

коледж НУХТ 

19.  Методичне об’єднання 

викладачів охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності 

КУБАЙ  

Ольга Валеріївна  

Вінницький коледж 

будівництва і 

архітектури КНУБА 

20.  Методичне об’єднання 

викладачів 

транспортних дисциплін 

ДЯЧЕНКО  

Володимир 

Анатолійович 

Барський фаховий 

коледж транспорту та 

будівництва 

НТУ 

21.  Методичне об’єднання 

викладачів загально-

технічних дисциплін 

КОЖАРКО 

Анатолій 

Костянтинович 

Вінницький фаховий 

коледж НУХТ 

22.  Методичне об’єднання 

викладачів креслення, 

основ стандартизації, 

управління якістю 

продукції 

ЯНЧУК 

Ніна Андріївна 

Вінницький фаховий 

коледж НУХТ 
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23.  Методичне об’єднання 

викладачів захисту 

України 

СВИНАРЧУК 

Валентин 

Миколайович 

Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Вінницький 

гуманітрно-

педагогічний коледж» 
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ 

З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

(Голова – Забродіна Лілія Олександрівна, тел. 0972463483) 

24.09.2020 р. 

Початок об 15.00 год.,  

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76

696851429?pwd=Q1lNanFQa

3AxeTVDWk5yck5sbmZUZz

09 

Идентификатор 

конференции: 766 9685 1429 

Код доступа: 2xjbPw 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного  

коледжу. 

1. Планування і організація роботи обласного 

методичного об’єднання на 2020-2021 

навчальний рік. 

2. Розгляд та обговорення нормативних та 

інструктивних документів МОН України. 

3. Обмін досвідом з питань внутрішнього 

моніторингу якості освітнього процесу, що 

здійснюється заступником директора з 

навчальної роботи, в умовах пандемії. 

- Вінницький технічний коледж; 

- Вінницький фаховий коледж НУХТ; 

- Барський гуманітарно-педагогічний 

коледж імені М. Грушевського;  

- Калинівський технологічний коледж. 

03.06.2021 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. Шляхи проведення державної атестації в 

закладах фахової передвищої освіти. 

- Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж; 

- Іллінецький аграрний коледж; 

- Вінницький коледж будівництва і 

архітектури КНУБА.  

2. Обмін досвідом з питань впровадження в 

освітній процес сучасних технологій та методик 

для підвищення рівня якості профільної 

середньої освіти.  

- Технологічно-промисловий фаховий коледж 

ВНАУ; 

- Коледж економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту; 

- Ладижинський коледж ВНАУ. 

3.Підведення підсумків роботи обласного 

методичного об’єднання за 2020-2021 

навчальний рік та планування роботи на 2021-

2022 навчальний рік.  

https://us04web.zoom.us/j/76696851429?pwd=Q1lNanFQa3AxeTVDWk5yck5sbmZUZz09
https://us04web.zoom.us/j/76696851429?pwd=Q1lNanFQa3AxeTVDWk5yck5sbmZUZz09
https://us04web.zoom.us/j/76696851429?pwd=Q1lNanFQa3AxeTVDWk5yck5sbmZUZz09
https://us04web.zoom.us/j/76696851429?pwd=Q1lNanFQa3AxeTVDWk5yck5sbmZUZz09
mailto:mpmt@ukr.net
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- Моторна Л.В. – методист базового 

навчального закладу; 

- Забродіна Л.О. – голова обласного 

методичного об’єднання                                                                                                                                                                                                                                                                                            

з навчальної роботи 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ 

З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

(Голова –Волкотруб Аркадій Олексійович, тел. 0961606591) 

10.11.2020 р. 

Початок об 11.00 год., 

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 Барського фахового 

коледжу транспорту та будівництва НТУ 

1.Сучасні підходи до формування громадянсько-

патріотичного виховання молоді  

- Барський фаховий коледж транспорту та 

будівництва НТУ 

2.Організація виховної роботи у закладах ФПО в 

умовах карантину. 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

ім. Михайла  Грушевського. 

-Вінницький фаховий коледж НУХТ 

3. Ознайомлення з нормативною документацією, 

Державними, Національними і обласними 

Програмами і проектами. 

26.05.2021 р. 

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 коледжу 

культури 

1. Семінар на тему Фольклорно-народознавчі 

звичаї та традиції у формуванні громадянської 

позиції студентської молоді.  

-Вінницький медичний коледж ім. академіка     

Д. К.Заболотного, 

-Вінницький торговельно-економічний коледж  

КНТЕУ, 

- Погребищенський медичний фаховий коледж, 

- Вінницький транспортний коледж, 

- Чернятинський фаховий коледж ВНАУ. 

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

мати, моя українська хата. 

- Тульчинський фаховий коледж культури 

3. Ознайомлення з нормативною документацією, 

Державними, Національними і обласними 

Програмами і проектами. 

mailto:barbktbntu@gmail.com
http://bktbntu.сom.ua/
mailto:tulchin_kulture@ukr.net
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4. Підведення підсумків роботи за 2020-2021 н. р. 

та планування роботи на 2020-2021 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ 

З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

(Голова – Рихлюк Віктор Петрович, тел. 0975855502) 

21.10.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Іллінецький державний 

аграрний коледж 

22700, Вінницька область, 

м. Іллінці, 

вул. Студентська, 2 

т./ф.(04345)2-31-98 

ел. пошта: idak@ukr.net 

сайт: www.idak.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Іллінецького державного 

аграрного коледжу 

1. Організація навчальних практик в умовах 

змішаного навчання. 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені Михайла Грушевського  

-Вінницький коледж будівництва і архітектури 

КНУБА 

-Вінницький технічний коледж 

-Гайсинський медичний фаховий коледж  

- Іллінецький державний аграрний коледж 

2. Нормативна база виробничого навчання. 

Пропозиції щодо її поліпшення.   

3. Підготовка та організація обласної виставки 

творчих робіт викладачів та студентів 

технікумів та коледжів Вінницької області. 

- Моторна Л. В. - методист Ради директорів 

технікумів і коледжів Вінницької області, 

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

заступників директорів з виробничого навчання. 

03.06.2021 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький технічний 

коледж 

м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 91/2  

21021, 

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 2020-2020  

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

 

mailto:idak@ukr.net
http://www.idak.vn.ua/
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МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ ТА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ 

МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

(Голова – Моторна Леся Володимирівна, тел. 0672530384) 

25.09.2020 р. 

Початок об 15.30 год. 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/559

4927076?pwd=UEFHSTdYN

ExCU3FnQ0hHL1ROSWtRQ

T09 

Meeting ID: 559 492 7076 

Passcode: 6zr7Aa 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу. 

1. Організація методичної роботи у закладах 

ФПО в умовах дистанційного навчання.  

- Моторна Леся Володимирівна – голова 

обласного методичного об’єднання 

2. Особливості атестації та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 2020-

2021 н. р. 

- заступник директора з навчальної роботи 

навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Вінницькій області Мусій 

Лілія Валеріївна. 

3. Організація й проведення олімпіад і конкурсів 

у 2020-2021 н. р. Документообіг. 

- Моторна Леся Володимирівна – методист 

Ради директорів коледжів Вінницької області. 

02.06.2021 р. 

Початок об 11 год. 

Погребищенський медичний 

фаховий коледж 

22200, Вінницька область, 

м. Погребище, 

вул. Павла Тичини,70 

т.(04346)2-11-46,ф.2-15-46 

ел. пошта: 

medkol_pg@ukr.net 

сайт: www.medKol.org.ua 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Погребищенського 

медичного коледжу. 

1. Тренінг: Шляхи та засоби впровадження 

медіаосвітніх інновацій у закладах освіти. 

- Погребищенський медичний фаховий коледж; 

- Вінницький торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ; 

- Технологічно-промисловий фаховий коледж 

ВНАУ; 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені Михайла Грушевського. 

2. Посада методиста закладу фахової 

передвищої освіти (юридичні аспекти) 

- к.ю.н., методист Погребищенського медичного 

фахового коледжу Братанюк Л. Е. 

3. Досвід підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних працівників коледжів відповідно 

до Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних 

затвердженого КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 

4. Робота з нормативною документацією. 

https://us02web.zoom.us/j/5594927076?pwd=UEFHSTdYNExCU3FnQ0hHL1ROSWtRQT09
https://us02web.zoom.us/j/5594927076?pwd=UEFHSTdYNExCU3FnQ0hHL1ROSWtRQT09
https://us02web.zoom.us/j/5594927076?pwd=UEFHSTdYNExCU3FnQ0hHL1ROSWtRQT09
https://us02web.zoom.us/j/5594927076?pwd=UEFHSTdYNExCU3FnQ0hHL1ROSWtRQT09
mailto:medkol_pg@ukr.net
http://www.medkol.org.ua/
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5. Підведення підсумків роботи за 2020-2021 н. 

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

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ ВІДДІЛЕННЯМИ 

(Голова – Федчишина Тетяна Леонідівна, 0981085408 ) 

25.11.20 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький медичний 

коледж ім. академіка Д. К. 

Заболотного 

21100 м. Вінниця,   

вул. Пирогова, 57 

т. (0432) 35-25-81 

ел. пошта: 

vinmedcollege@i.ua 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: методист обласного базового 

навчального закладу Моторна Л.В., голова 

обласного методичного об'єднання Федчишина 

Т. Л., «спеціаліст вищої категорії», «викладач-

методист», кандидат педагогічних наук 

Сурсаєва Інна Станіславівна. 

1. Ключові вміння 21-го століття: реалізація в 

закладах передвищої фахової освіти. 

Постольнікова Ірина Михайлівна - завідувач 

відділення «Фармації». 

2. Технології та принципи дистанційного 

навчання: формування цифрових 

компетентностей педагога-тьютора в закладах 

освіти в умовах пандемії. 

Урюпа Наталія Іванівна – завідувач 

фельдшерського відділення. 

3. Візуалізація освітнього контенту. 

Цюрко Ліна Віталіївна – завідувач 

медсестринського відділення. 

3.Знайомство з навчально-методичною базою 

закладу. 

4. Ознайомлення з планом роботи методичного 

об’єднання за 2020-2021 н.р. 

- Федчишина Т.Л. 

27. 04. 2021 р. 

Початок 11.00 

Вінницький  фаховий 

коледж мистецтв  

ім. М. Д. Леонтовича 
Адреса: 21050, вул. Симона 

Петлюри, 40. м. Вінниця,  
тел./факс (0432) 53-12-96, 

53-12-95  

e-mail: vinmuzgor2@ukr.net 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: методист обласного базового 

навчального закладу Моторна Л. В., голова 

обласного методичного об’єднання Федчишина 

Т. Л., методист коледжу Мільченко Т. П.  

1. Підвищення кваліфікації «Впровадження 

інноваційних технологій в освітній процес на 

відділенні»,  

- Карпенко А. В. 

2. Фахові підходи до формування 

методичного комплексу дисциплін . 

- Мільченко Т. П. 

3. Естетотерапія: людинознавча 

компетентність сучасного педагога. 

mailto:vinmedcollege@ukr.net
mailto:vinmuzgor2@ukr.net
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- Москаленко А .В. 

4. Підсумки роботи методичного об’єднання 

за 2020-2021 н. р. та планування на наступний 

рік. 

- Федчишина Т.Л.  

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГОЛОВНИХ БУХГАЛТЕРІВ 

(Голова – Мусятовська Людмила Йосипівна, 0679571214) 

20.05.2021 р. 

Початок об 11 год. 

Калинівський 

технологічний коледж 

22401, м. Калинівка, вул. 

Маяковського, 29 

т. (043) 332 12 04 

ел. пошта: 

kttehnikum@ukr.net 

сайт: 

http://ktt.kalynivka.com 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Калинівського 

технологічного коледжу 

1. Фінансово-економічна діяльність коледжів і 

технікумів. 

2. Зміни в законодавстві щодо сплати податків 

і платежів у діяльності організацій. 

3. Казначейське обслуговування організацій. 

Нове в законодавстві Державного казначейства. 

4. Підведення підсумків роботи за 2020-2021 

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

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

(Голова – Паламарчук Наталія Миколаївна, тел. 0677431968) 

08.09.2020 р. 

Початок  о 12.00 

Навчально-методичний 

центр психологічної служби 

системи освіти Вінницької 

області 

м. Вінниця, вул. Оводова, 33 

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.  

13.10.2020 р. 

Початок о 12.00 

Навчально-методичний 

центр психологічної служби 

системи освіти Вінницької 

області 

м. Вінниця, вул. Оводова, 33 

Google Meet –

відеоконференція 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: заступник директора НМЦПССО 

Нечипорук Н. М., голова обласного методичного 

об’єднання Паламарчук Н. М. 

Тема: Соціально-психологічний супровід 

здобувачів освіти у складних життєвих 

обставинах 

10.11.2020 р. 

Початок о 12.00 

Тульчинський коледж 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: заступник директора НМЦПССО 

Нечипорук Н. М., голова обласного методичного 

mailto:kttehnikum@ukr.net
http://ktt.kalynivka.com/
http://ktt.kalynivka.com/
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ветеринарної медицини 

БНАУ  

23600, Вінницька область, 

м. Тульчин, вул. М. 

Леонтовича, 55 

т./ф. (04335) 2-24-72 

ел. пошта: 

vettehnikum2017@ukr.net 

 

Google Meet –

відеоконференція 

об’єднання Паламарчук Н. М., практичний 

психолог Тульчинського коледжу ветеринарної 

медицини БНАУ Кирилюк Людмила Іванівна 

09.02.2021 р. 

Початок 12.00 

Комунальний заклад вищої 

освіти «Вінницький 

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 

 

Google Meet –

відеоконференція  

IV ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: директор НМЦПССО Каменщук 

Т. Д., заступник директора НМЦПССО 

Нечипорук Н. М., голова обласного методичного 

об’єднання Паламарчук Н. М., соціальний педагог 

Комунального закладу вищої освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж» Сорочан 

Марина Петрівна 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ БІБЛІОТЕКАМИ І 

БІБЛІОТЕКАРІВ 

(Голова – Смірнова Світлана Миколаївна, тел. 0679908844) 

 

24.11.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницька обласна 

бібліотека імені Тімірязєва 

21100, м. Вінниця, Соборна, 

73 

Тел. (0432) 56-27-92 

Факс (0432) 67-03-41 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання 

1. Науково-методичний семінар «Дистанційне 

навчання для бібліотекарів. Он-лайн ресурси для 

розширення професійних компетентностей » 

Слотюк Галина Миколаївна – заст. директора 

з наукової роботи та інформатизації ОУНБ  

ім. К. Тімірязєва  

2. Нормативно-правове забезпечення діяльності 

бібліотек 

Марченко Тетяна Миколаївна – завідувач 

методичним відділом ОУНБ ім. К. Тімірязєва 

14.04.2021 р. ІІ ЗАСІДАННЯ 

mailto:vettehnikum2017@ukr.net
mailto:vgpk_nav@ua.fm
http://www.vgpk.com.ua/
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Початок об 11 год. 

Вінницький медичний 

коледж ім. академіка Д .К. 

Заболотного 

21100, м. Вінниця,   

вул. Пирогова, 57 

т. (0432) 35-25-81 

ел. пошта: 

vinmedcollege@i.ua 

 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького медичного 

коледжу ім. академіка Д. К. Заболотного 

1. Досвід роботи бібліотеки Вінницького 

медичного коледжу ім. академіка Д. К. 

Заболотного 

Вінницький медичний коледж ім. академіка                

Д. К. Заболотного 

2. Методичний семінар: Організація 

комунікаційного простору сучасної бібліотеки. 

Обмін досвідом 

Вінницький технологічно-промисловий фаховий 

коледж ВНАУ 

Могилів-Подільський технолого-економічний  

коледж ВНАУ 

3. Професійне спілкування в комунікаційному 

просторі бібліотеки. Обмін досвідом 

Чернятинський фаховий коледж ВНАУ 

Ладижинський фаховий коледж ВНАУ 

3. Підведення підсумків роботи за 2020-2021 н. р.  

та  планування роботи на 2021-2022  н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ 

(Голова – Овчар Іван Миколайович тел.0673922284) 

11.11.2020 р.  

Початок об 11 год. 

Барський гуманітарно-

педагогічний коледж ім.  

Михайла Грушевського,  

23000, Вінницька область, м. 

Бар, майдан Михайла 

Грушевського 1 

т./ф. (04341)2-12-70 

ел.пошта:bar_bpu01@ukr.net 

сайт: bar-bgpk.at.ua 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. Михайла 

Грушевського. 

1.Застосування сучасних технологій навчання 

математики у Барському гуманітарно-

педагогічному коледжі ім. Михайла 

Грушевського. 

2. Інструментарій викладача математики фахової 

передвищої освіти в умовах дистанційного 

навчання. 

-  Погребищенський медичний фаховий коледж; 

-  Вінницький медичний коледж імені академіка 

Д. К. Заболотного; 

 -  Вінницький технічний коледж. 

Надіслати свою доповідь з даного питання 

можуть усі бажаючі учасники методичного 

об`єднання.  

Електронний варіант доповіді надати 

методисту Барського гуманітарно-

mailto:vinmedcollege@ukr.net
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педагогічного коледжу імені Михайла 

Грушевського до 3 листопада 2020 р.  

3. Узагальнення досвіду роботи викладачів: 

 Дмитрик Світлани Вікторівни; 

 Томчук Світлани Дмитрівни; 

 Лавренюк Світлани Іванівни; 

 Жмурко Іванни Леонідівни. 

4. Вивчення досвіду роботи викладача 

Вінницького медичного коледжу імені академіка 

Д. К. Заболотного 

Ісакової Оксани Людвігівни – «Інноваційні та 

інформаційні технології формування творчої 

особистості сучасного фахівця у студентів 

медичного профілю». 

5. Вивчення досвіду роботи викладачів Могилів- 

Подільського технолого-економічного коледжу  

Кордонської Ірини Василівни, Останіної Юлії 

Володимирівни – "Застосування ігрових та 

імітаційних технологій при вивченні 

математики". 

6. Вивчення досвіду роботи викладача Барського 

фахового  коледжу транспорту та будівництва 

НТУ 

Власюк Галини Михайлівни – «Система 

діагностики знань і вмінь студентів – засіб 

ефективного керівництва навчальним процесом». 

7. Вивчення досвіду роботи викладача Могилів- 

Подільського монтажно-економічного коледжу  

Шмундяк Олени Василівни – «Використання 

СМАРТ-технологій для формування 

інформаційно-цифрової компетентності 

студентів при викладанні математики».  

8. Вивчення досвіду роботи викладача 

Калинівського технологічного коледжу Лук’янчук 

Вікторії Іванівни - «Активізація пізнавальної 

діяльності студентів на заняттях математики 

як засіб підвищення навчального процесу» 

08.04.2021 р. 

Початок об 10:30 год. 

Вінницький фаховий коледж 

НУХТ 

21000, м. Вінниця, 

вул. Привокзальна, 38 

т./ф. 27-37-76 

ел. пошта: vcnuft@ukr.net 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького фахового 

коледжу НУХТ  

1. Основні методичні аспекти у створенні 

онлайн-курсів на навчальних платформах. 

Вінницького фахового коледжу НУХТ 

2. Проблеми і перспективи використання 

mailto:vcnuft@ukr.net
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сайт: www.vcnuft.vn.ua 

 

змішаного навчання у викладанні математики. 

-  Тульчинський фаховий коледж культури;; 

-  Чернятинський коледж ВНАУ; 

 -  Вінницький технічний коледж. 
Електронний варіант доповіді надати методисту 

Вінницького фахового  коледжу НУХТ до 1 квітня 

2021 р.  

4. Узагальнення досвіду роботи викладачів: 

 Ісакової Оксани Людвігівни; 

 Кордонської Ірини Василівни, Останіної 

Юлії Володимирівни; 

 Власюк Галини Михайлівни; 

 Шмундяк Олени Василівни; 

5. Підведення підсумків роботи за 2020-2021 н. р. 

та планування роботи на 2021-2022 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

(Голова – Зоріна Юлія Валеріївна тел.0674165722 ) 

05.11.2020 р. 

Початок об 11 год 

Вінницький коледж 

будівництва і архітектури 

КНУБА 

21000, м. Вінниця, 

вул. Коцюбинського,53 

т./ф. 65-79-10 

ел. пошта: vinbudtex@vn.ua 

сайт: www.vbt.vn.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького коледжу 

будівництва і архітектури КНУБА. 

1. Семінар-тренінг: Підвищення якості мовно – 

літературної освіти шляхом реалізації 

компетентнісного, особистісно зорієнтованого й 

діяльнісного підходів до навчання. 

ВИСТУПАЮТЬ З ДОПОВІДЯМИ: 

- Вінницький фаховий коледж Національного 

університету харчових технологій; 

- Ладижинський фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного 

університету; 

- Могилів-Подільський медичний коледж; 

- Вінницький фаховий коледж економіки та 

підприємництва Тернопільського Національного 

економічного університету 

Доповіді подати на ел. адресу Вінницького 

коледжу будівництва і архітектури КНУБА до 

20.10.2020 р. (для Малої Ю. В.) 

2. Мистецький проєкт: Літературна кімната. 

Проєкт є симбіозом видів мистецтв – літератури, 

дизайну, графіки, кінематографу. Головний посил 

авторів проєкту – заклик читати, читати, щоб 

мислити, надихатися, аналізувати помилки 

http://www.vcnuft.vn.ua/
mailto:vinbudtex@vn.ua
http://www.vbt.vn.ua/
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попередників та не повторювати їх знову.  

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 Вінницького 

коледжу будівництва і архітектури КНУБА 

Герасименко Світлани Василівни: 

Культуротворчий вплив різних видів мистецтв у 

процесі вивчення української мови та літератури.. 

14.05.2021 р. 

Донецький національний 

університет ім. Василя 

Стуса 

вул. Академіка Янгеля, 4. 

Філологічний факультет 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання. 

 

Міжнародна науково-теоретична конференція: 

Граматичні читання – ХІ. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

(Голова – Марценюк Олена Георгіївна, тел.0972116454 ) 

12.11.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Погребищенський 

медичний фаховий коледж 

22200, Вінницька область, 

м. Погребище, 

вул. Павла Тичини,70 

т.(04346)2-11-46,ф.2-15-46 

ел. пошта: 

medkol_pg@ukr.net 

сайт: www.medKol.org.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Погребищенського 

медичного фахового  коледжу . 

1. Семінар з теми «Підготовка та організація 

дистанційного навчання іноземних мов за проф. 

спрямуванням: виклики сьогодення»  

Погребищенський медичний фаховий коледж 

Губар Л. В., Мурлик В. В. Вінницький медичний 

коледж  Рибіцька І. Г. 

2. Презентація методичної розробки викладача  

Вінницького технічного коледжу Крисак Л. В. з 

теми «Навчання англійського діалогічного 

мовлення студентів коледжу на основі 

креолізованих текстів» 

3. «Вивчення англійської мови за проф. 

спрямуванням студентами-правовиками»  

 Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. 

Михайла Грушевського  Хорошун Л. В. 

2. Вивчення педагогічного досвіду викладачів 

(прізвища уточняються).  

21.04.2021 р. 

Початок об 11 год 

Барський гуманітарно-

ІІ ЗАСІДАННЯ 

1. Тематику буде уточнено 

2. Узагальнення досвіду роботи викладачів. 

mailto:medkol_pg@ukr.net
http://www.medkol.org.ua/
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педагогічний коледж ім. 

Михайла Грушевського 

23000,Вінницька область, 

м. Бар, майдан Михайла 

Грушевського, 1, 

т./ф. (04341)2-12-70 

ел.пошта:bar_bpu01@ukr.net 

сайт: bar-bgpk.at.ua 

 

3. Підведення підсумків роботи ОМО за 2020-

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

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

(Голова – Яковлєва Лариса Миколаївна тел. 0677309944 ) 

18.11.2020 р. 

Початок об 11 год. 

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 

сайт: www.vukm.com.ua 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького коледжу 

культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича 

1.Формування соціальних знань в сучасному 

суспільстві на заняттях зарубіжної літератури 

(відкритий виховний захід). 

2. Музичне мистецтво як засіб формування 

полікультурної компетентності. 

3. Особливості соціалізації особистості на  

заняттях зарубіжної літератури . 

4. Узагальнення досвіду роботи викладача 

зарубіжної літератури (прізвище буде уточнено). 

15.04.2021 р. 

Початок об 11 год. 

Комунальний заклад вищої 

освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний 

коледж» 

21019, м. Вінниця, 

вул. Нагірна, 13 

т./ф. 55-68-99 

ел. пошта: VGPK@ua.fm 

vgpk_nav@ua.fm 

сайт: www.vgpk.com.ua 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Комунального закладу 

вищої освіти «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж» 

1. Впровадження біоадекватних 

технологій навчання на заняттях зарубіжної 

літератури як шлях формування успішної 

особистості (семінар-практикум). 

2. Узагальнення досвіду роботи 

викладача зарубіжної літератури (прізвище буде 

уточнено). 

3. Звіт голови ОМО викладачів 

зарубіжної літератури про роботу за 2020-2021 

навчальний рік та завдання на наступний 2021-

2022 навчальний рік. 
 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Восколуп Валерій Петрович, 0680681100) 

22.10.2020 І ЗАСІДАННЯ 

mailto:vinmuzgor2@ukr.net
http://www.vukm.com.ua/
mailto:vgpk_nav@ua.fm
http://www.vgpk.com.ua/
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Початок об 11 год. 

Калиновський 

технологічний коледж 

22400, Вінницька область, 

м. Калинівка, 

вул. Маяковського, 46 

т.: (04333) 2-15-93,  

ф.: (04334) 2-16-68 

ел. пошта: 

kttehnikum@ukr.net 

 

 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Калинівського 

технологічного коледжу 

1. Семінар-практикум та тему: Використання 

різноманітних технологій дистанційного 

навчання в процесі викладання суспільних 

дисциплін. 

- Сакач Сергій Іванович, Калінчук Богдан 

Іванович, Калинівський технологічний коледж; 

Білозір Наталія Михайлова, Іллінецький 

державний аграрний коледж; Корогода Микола 

Петрович, Созанська Інна Петрівна, Могилів-

Подільський монтажно-економічний коледж. 

 

2. Нормативні акти в сфері освіти. 

- Моторна Леся Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, методист Ради директорів 

коледжів і технікумів Вінницької області, 

Вінницький технічний коледж; Восколуп Валерій 

Петрович, голова обласного методичного 

об’єднання викладачів суспільних дисциплін, 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені Михайла Грушевського. 

3. Підготовка до проведення VIІ науково-

практичної краєзнавчої викладацько-

студентської конференції «Моя Україна: історія 

та сьогодення». Обрання оргкомітету 

конференції. 

- Голєва Тетяна Володимирівна, Вінницький 

технічний коледж. 

4. Вивчення досвіду роботи викладача 

суспільних дисциплін. 

- Романець Людмила Миколаївна, Вінницький 

фаховий коледж НУХТ. 
30.03.2021 

Початок об 11 год. 

Вінницький технічний 

коледж 

21021, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 91/2 

т.: 51-33-81, ф.: 46-11-72 

ел. пошта: 

tech.college@vtc.vn.ua 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу. 

1. Проведення VІІ науково-практичної 

краєзнавчої викладацько-студентській 

конференції «Моя Україна: історія та 

сьогодення». 

2. Узагальнення досвіду роботи викладача 

суспільних дисциплін Романець Людмили 

Миколаївни, Вінницький фаховий коледж НУХТ. 

mailto:kttehnikum@ukr.net
mailto:tech.college@vtc.vn.ua
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3. Підведення підсумків роботи обласного 

методичного об’єднання викладачів суспільних 

дисциплін за минулий рік і планування роботи на 

2021–2022 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИКИ 

(Голова – Поліщук Микола Іванович, тел.0994424321) 

19.11.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький фаховий коледж 

НУХТ 

21000, м. Вінниця, 

вул. Привокзальна, 38 

т./ф. 27-37-76 

ел. пошта: vcnuf                                                                                                                                                                

t@ukr.net 

сайт: www.vcnuft.vn.ua 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист  Калинівського 

технологічного фахового коледжу 

1.Теорія та практика дистанційного навчання 

-Технологічно-промисловий фаховий коледж 

ВНАУ; 

- Вінницький фаховий коледж НУХТ; 

- Іллінецький державний аграрний коледж; 

2. Проведення майстер-класу (фрагменту заняття) 

з використанням елементів дистанційного 

навчання. 

3.Обговорення майстер-класу (фрагменту 

заняття). 

4. Вивчення досвіду роботи викладачів:  

- Грабенко О. А. – Вінницький технічний коледж; 

Початок об 11 год. 

19.05.2021 р. 

Ладижинський коледж 

ВНАУ 

24321, Вінницька область, 

м. 

 Ладижин, 

вул. Петра Кравчика, 5 

т./ф. (04343)6-16-01 

ел. пошта: lkoledj@meta.ua 

сайт https://lad.vnau.com.ua 
 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Ладижинського коледжу 

ВНАУ 

1. Організація проведення лабораторних та 

практичних робіт в умовах дистанційного 

навчання 

- Вінницький технічний коледж 

- Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. 

Заболотного; 

- Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. 

Михайла Грушевського 

2. Підведення підсумків роботи за 2020-2021 н. р.  

та  планування роботи на 2021-2022 н. р. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

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

26.11.2020 р. 

Початок об 11 год. 

Тульчинський фаховий 

коледж ветеринарної 

медицини БНАУ 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного 

методичного об’єднання, методист 

Тульчинського фахового коледжу ветеринарної 

медицини БНАУ. 

mailto:vcnuf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20t@ukr.net
mailto:vcnuf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20t@ukr.net
http://www.vcnuft.vn.ua/
mailto:lkoledj@meta.ua
https://lad.vnau.com.ua/
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23600, Вінницька область, 

м. Тульчин, вул. М. 

Леонтовича, 55 

т./ф. (04335) 2-24-72 

ел. пошта: 

vettehnikum2017@ukr.net 

 

1. Майстер клас: Проектування, організація та 

проведення навчальних занять з хімії та біології 

за допомогою нових педагогічних та 

інформаційних технологій в умовах 

дистанційного навчання: 

- Тульчинський фаховий коледж ветеринарної 

медицини БНАУ; 

- Немирівський коледж будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ; 

- Верхівський сільськогосподарський коледж 

ВНАУ; 

- Гайсинський медичний коледж. 

4. Вивчення досвіду роботи викладачів хімії, 

біології і екології:  

- Моцяка Юрій Миколайович – викладач хімії 

Вінницького медичного коледжу імені акад. Д.К. 

Заболотного; 

- Борачук Оксана Анатоліївна – викладач біології 

і екології Вінницького фахового коледжу НУХТ. 

29.04.2021 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.com.ua 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького 

транспортного коледжу. 

1. Тренінг: Методичні засади формування 

екологічної компетентності в процесі фахової 

підготовки і вивчення природничо-наукових 

дисциплін: 

- Вінницький транспортний коледж; 

- Вінницький коледж будівництва і архітектури 

КНУБА; 

- Вінницький фаховий мистецтв ім. М.Д. 

Леонтовича; 

- Могилів-подільський монтажно-економічний 

коледж. 
 

2. Узагальнення досвіду роботи викладачів хімії, 

біології і екології: 

- Моцяка Юрій Миколайович – викладач хімії 

Вінницького медичного коледжу імені акад. Д.К. 

Заболотного; 

- Борачук Оксана Анатоліївна – викладач біології 

і екології Вінницького фахового коледжу НУХТ; 

- Марчук Іван Миколайович - викладач біології та 

хімії Вінницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ. 

4. Підведення підсумків роботи ОМО  викладачів 

mailto:vettehnikum2017@ukr.net
mailto:vintk@ukr.net
http://www.transkol.apexnet.com.ua/
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хімії та біології за 2020-2021 навч. рік та 

планування роботи на 2021-2022 навч. рік 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ 

ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Колесник Анатолій Іванович, тел. 0679921035) 

20.10.2020 р. 

Вінницький торговельно-

економічний коледж 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету  

21022, вул. Київська, 80, 

Вінниця, 

 т./ф. 66-50-05, 66-48-61 

ел. пошта: 

vtet@mail.vinnica.ua 

сайт: http://www.vtec.vn.ua/ 

І ЗАСІДАННЯ. СЕМІНАР 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ . 

1. Дистанційна освіта в закладах вищої та 

передвищої освіти 

Голова обласного методичного об’єднання 

викладачів інформатики та комп’ютерних 

дисциплін А.І. Колесник 

Обмін досвідом дистанційного навчання при 

вивченні інформатики та комп’ютерних 

дисциплін в технікумах та коледжах у 2019/20 

навчальному році. 

 Вінницький торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ 

 Вінницький фаховий коледж НУХТ 

 Немирівський коледж будівництва та 

архітектури ВНАУ 

 Ладижинський фаховий коледж ВНАУ 

 Калинівський технологічний технікум 

 Могилів-Подільський медичний коледж 

2. Обмін досвідом. Компетентнісний підхід до 

вивчення інформатики в процесі професійної 

підготовки фахового молодшого бакалавра. 

 Вінницький медичний коледж імені 

академіка Д.К. Заболотного  

 Барський гуманітарно-педагогічний 

коледж імені  Михайла Грушевського 

 Барський фаховий коледж транспорту та 

будівництва НТУ 

- Вінницький фаховий коледж економіки та 

підприємництва ВНТЕ ТНЕУ 

14.04.2021 р. 

Вінницький коледж 

будівництва і архітектури 

Київського національного 

університету будівництва і 

архітектури  

ІІ ЗАСІДАННЯ. СЕМІНАР. 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького коледжу 

будівництва і архітектури КНУБА 

1 Педагогічний досвід викладачів в використанні 

сучасних інноваційних, інтерактивних і 

mailto:vtet@mail.vinnica.ua
http://www.vtec.vn.ua/
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21000, м. Вінниця, 

проспект Коцюбинського, 

53, т./ф. 65-79-910 

ел. пошта: vinbudtex@vn.ua 

сайт: www.vkba.zz.mu 

 

інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання та виховання: 

− Вінницький коледж будівництва і 

архітектури КНУБА 

− Технологічно-промисловий фаховий коледж 

ВНАУ 

− Верхівський с/г коледж ВНАУ 

− Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж 

− Гайсинський медичний коледж 

− Погребищенський медичний фаховий 

коледж 

2 Використання сучасних мережевих сервісів у 

професійній діяльності викладача інформатики та 

комп’ютерних дисциплін 

 Вінницький технічний коледж 

− Вінницький транспортний коледж 

− Іллінецький державний аграрний коледж 

− Могилів-Подільський технолого-

економічний коледж ВНАУ 

- Чернятинський фаховий коледж  ВНАУ 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА КЕРІВНИКІВ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

(Голова – Рафальський Святослав Вікторович, тел. 0675842160) 

13.10.2020 

Вінницький технологічно-

промисловий фаховий  

коледж ВНАУ 

21021, м. Вінниця, проспект 

Юності, 8. 

Т. 43-88-23, 

Ф. 51-15-99 

tpkvnau.oc@gmail.com 

сайт: www.tpk-vnau.org 

 

 

І ЗАСІДАННЯ 

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 коледжа. 

4.Доповідь: «Використання нетрадиційних 

методів зміцнення здоров’я у фізичному 

вихованні” 

-Вінницький технологічо-промисловий фаховий 

коледж ВНАУ 

5. Доповідь: «Методи оцінки фізичного розвитку 

і фізично підготовленості студентської молоді.» 

- Вінницький транспортний коледж.  

-Вінницький фаховий коледж НУХТ. 

6.Вивчення педагогічного досвіду викладача 

фізичного виховання Вінницького технологічно-

промислового фахового коледжу ВНАУ.  

7.Різне.   

mailto:vinbudtex@vn.ua
http://www.vkba.zz.mu/
mailto:tpkvnau.oc@gmail.com4
http://www.tpk-vnau.org/
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20.05.2021 

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: 

mptekvnay@gmail.com 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

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.Виступ з досвіду роботи та проблем реалізації 

навчальної програми з дисципліни «Фізична 

культура». 

- Могилів-Подільський технолого економічний 

коледж ВНАУ. 

- Вінницький фаховий коледж НУХТ. 

5.Узагальнення педагогічного досвіду викладача 

фізичного виховання Вінницького технологічно 

промислового фахового коледжу ВНАУ 

6.Підведення підсумків роботи обласного 

методичного об'єднання викладачів та керівників 

фізичного виховання за 2020-2021 н. р. 

Планування роботи на 2021-2022 н. р.  

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(Голова – Свинарчук Валентин Миколайович, тел. 0979344872) 

17.11.2020 р. 

Початок об 11.00 

Могилів-Подільський 

медичний фаховий коледж 

24000, Вінницька область, 

м. Могилів-Подільський 

вул. Сагайдачного, 6 

т. (04337)6-52-94, ф.6-52-94 

ел. пошта: 

mogpodmedcollege@ukr.net 

сайт: 

www.medcollege.mogpod.co

m 

1 ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні:  голова обласного методичного 

об’єднання,  методист  Могилів-Подільського 

медичного фахового коледжу 

1. Тема буде уточнена 

2. Ознайомлення з новою нормативною 

документацією. 

3. Вивчення досвіду роботи викладача 

дисципліни Захист України Вінницького коледжу 

НУХТ. 

07.04 2021 року 

Початок об 11.00 

Тульчинський фаховий 

коледж культури 

23600, Вінницька область, 

м. Тульчин,  

вул. Леонтовича, 52 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Тульчинського фахового  

коледжу культури.  

1. Семінар Роль фізичного виховання у вивченні 

дисципліни «Захист  Вітчизни». 

mailto:mptekvnay@gmail.com
mailto:mogpodmedcollege@ukr.net
http://www.medcollege.mogpod.com/
http://www.medcollege.mogpod.com/
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т./ф. (04335)2-24-70 

ел. пошта: 

tulchin_kulture@uk

r.net 

 
 

- Вінницький фаховий коледж НУХТ; 

- Вінницький медичний коледж імені академіка 

Д. К. Заболотного. 

3. Роль психологічної підготовки для служби в 

Збройних силах України.  

- психолог коледжу. 

4.Організація написання методичного посібника 

на тему: «Національно-патріотичне виховання  

студентської молоді в сучасних умовах». 

Виготовлення методичного посібника для 

проведення занять. 

4. Узагальнення досвіду дисципліни Захист 

Вітчизни Вінницького фахового коледжу НУХТ. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

(Голова – Кубай Ольга Валеріївна, тел. 0962106136 ) 

 

24.11.2020 

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.Виступ страхового експерта з охорони праці 

Немирівського відділення управління ВД ФССУ 

у Вінницькій області.  

2. Застосування інноваційної технологій в 

освітній діяльності при викладанні охорони праці 

Методи дистанційної освіти з охорони праці. 

Доповідачі: 

1. Вінницький обласний комунальний 

гуманітарно-педагогічний коледж. 

2. Калинівський технологічний технікум 

3. Немирівський коледж будівництва та 

архітектури  ВНАУ 

3. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу  

Довженко Л.А., Вінницький медичний коледж ім. 

академіка Д.К. Заболотного 

Лаврєнтьєва Л.В Немирівський коледж 

будівництва та архітектури ВНАУ, Оржехівська 

О.В Барський коледж транспорту та будівництва 

НТУ. 

13.05.2021 

Початок об 11 год. 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

mailto:tulchin_kulture@ukr.net
mailto:tulchin_kulture@ukr.net
mailto:ncba_vnau@i.ua
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Вінницький фаховий  

коледж економіки і 

підприємства ТНЕУ  

21030, м. Вінниця, вул. 

Гонти 37 

ел.пошта:vkep.tneu@gmail.c

om 

т./ф. 0432-55-49-55 

об’єднання, методист Вінницького фахового  

коледжу економіки і підприємства ТНЕУ .  

1. Проведення інтерактивного семінару- тренінгу 

на тему: «Формування основ безпеки 

життєдіяльності здобувачів освіти фахового 

коледжу». Беруть  участь всі заклади освіти. 

3. Узагальнення досвіду роботи викладачів 

коледжу  

4. Підведення підсумків роботи методичного 

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

роботи на 2021-2022 н.р.  

- Кубай О. В. - голова обласного методичного  

об'єднання. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

ТРАНСПОРТНИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Дяченко Володимир Анатолійович) 

16.10.2020 

Початок об 11 год. 

Вінницький транспортний 

коледж 

21000, м. Вінниця, 

вул. Некрасова, 29 

т. : (0432) 26-32-05, 

ел. пошта : vintk@ukr.net 

сайт: http://transkol.com.ua/ 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького 

транспортного коледжу. 

1. Зустріч з адміністрацією коледжу. 

2. Ознайомлення з матеріальною базою коледжу. 

3. Конференція: «Особливості використання 

системи дистанційного навчання при вивчені 

дисциплін транспортного спрямування».  

Усім учасникам методичного об`єднання 

надіслати матеріали для участі в конференції на 

ел. адресу Вінницького транспортного коледжу 

до 20.09.2020 р. 

4. Розробка положення для конкурса «Кращий за 

професією (транспортні дисципліни)». 

5. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу 

(Вольтріх Олександр Валерійович – БКТБ НТУ). 

14.05.2021 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький технічний 

коледж 

21021, Україна, Вінницька 

обл., м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 91/2 

т.: +380432513381 

Email: 

tech.college@vtc.vn.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу 

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 2020-2021 н. р. 

mailto:vkep.tneu@gmail.com
mailto:vkep.tneu@gmail.com
mailto:vintk@ukr.net
mailto:tech.college@vtc.vn.ua
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сайт: https://vtc.vn.ua/ та планування роботи на 2021-2022 н. р.  

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ І 

ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН 

(Голова – Кукурудзяк Леся Василівна, тел. 0971910405) 

03.11.2020 

 Початок об 11 год, 

Калинівський 

технологічний коледж, 

Вінницька область 22401, 

вул. Маяковського, 29 т./ф.: 

04333 21593 

ел. пошта : 

kttehnikum@ukr.net 
 

або 
 

03.11.2020 

 Початок об 11 год, 

Вінницький транспортний 

коледж, 

вулиця Некрасова, 28, 

Вінниця, Вінницька 

область, 21001 

 0432 612 355 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об'єднання, методист  коледжу.  

1.Підходи до розвитку soft skills здобувачів освіти 

у сучасних освітніх моделях. 

- Кукурудзяк Л. В. (з використанням case-study); 

- Представник освітнього закладу 

2. Підготовка до проведення Конкурсу 

студентських проектів податкових реформ 

(обговорення Положення, створення 

організаційного комітету).  

3..Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу:  

- Вивчення досвіду роботи викладача Вінницького 

коледжу НУХТ – Кукурудзяк Л. В. «Hard Skills і 

Soft Skills у формуванні конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця"; 

- Вивчення досвіду роботи викладача Вінницького 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ 

Тимошенко Н. М.; Тичук Т. О. "Сучасні 

інноваційні інтерактивні методи дистанційного 

навчання в умовах карантину"; 

- Вивчення досвіду роботи викладача Барського 

коледжу транспорту і будівництва Іванишена К. 

В. «Комптентнісний підхід при викладанні 

економічних дисциплін». 

- триває процес прийняття Заявок на вивчення, 

узагальнення, апробацію досвіду. 

23.03.2021 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@vt 

c.vn.ua 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького технічного 

коледжу, оргкомітет Конкурсу. 

 1. Тренінг організації Конкурсної діяльності 

здобувачів освіти з розробкою проектів.  

2. Проведення Конкурсу студентських проектів 

податкових реформ серед студентів коледжів і 

технікумів Вінницької області. 

 3.Підведення підсумків Конкурсу. 

20.04.2021 р. 

Початок об 11 год. 

Немирівський коледж 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист коледжу. 

https://vtc.vn.ua/
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&rlz=1C1OKWM_ukUA787UA787&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&aqs=chrome.1.69i57j0l6.10314j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:kttehnikum@ukr.net
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&rlz=1C1OKWM_ukUA787UA787&oq=%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+&aqs=chrome.7.69i57j35i39j69i59j0l5.6561j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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будівництва, економіки та 

дизайну ВНАУ,  

22800, м. Немирів, 

Гімназійна, 29 

Тел. 04331 22715 

 ncba_vnau@i.ua 

 

 1. Використання форм навчання і викладання, 

що сприяють досягненню заявлених у освітніх 

програмах цілей та програмних результатів 

навчання з акцентом на вимоги  

студентоцентрованого підхіду.  

- Кукурудзяк Л. В.; 

- Представник освітнього закладу. 

2. Підведення підсумків апробації досвіду 

викладачів, що був заявлений до вивчення на І 

засіданні методичного об'єднання. 

3. Підведення підсумків роботи за 2020 – 2021 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). 

04.12.2020 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: 

mptekvnay@gmail.com 

 

 

 

I ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Могилів-Подільського 

технолог-економічного коледжу ВНАУ 

1.  Формування практичних навичок у студентів 

при вивченні спеціальних дисциплін (майстер-

класи).  

2. Обговорення майстер-класів. 

3. Обмін досвідом на тему: «Формування 

практичних навичок у студентів на заняттях 

загальнотехнічних і фахових дисциплін»: 

- Вінницький торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ; 

- Барський коледж транспорту та будівництва 

НТУ; 

- Іллінецький державний аграрний коледж 

 4. Вивчення досвіду роботи викладачів 

спеціальних дисциплін: Деркач О. І.,  

Жовтої Л. О., Стус Н. А. (Мог.-Подільський 

технолого-економічний коледж ВНАУ), 

викладача загальнотехнічних дисциплін 

Мельника О. В. (Барський коледж транспорту та 

будівництва НТУ) 

5. Підготовка до обласної науково-практичної 

конференції: «ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ  

СУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

mailto:ncba_vnau@i.ua
mailto:kozh69@ukr.net
mailto:mptekvnay@gmail.com
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КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ» 

студентів і викладачів коледжів та технікумів 

Вінницької області. 

31.03.2021 р. 

Початок об 11 год. 

Вінницький торговельно-

економічний коледж 

КНТЕУ 

21022, м. Вінниця, 

вул. Київська, 80 

т. 66-50-05 

ел. пошта: 

vtet@mail.vinnica.ua 

сайт: www.vtec.vn.ua 

 

 

IІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ    

1. Обласна науково- практична конференція: 

«ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ СУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ» 

студентів і викладачів коледжів та технікумів 

Вінницької області. 

2. Узагальнення досвіду роботи викладачів 

спеціальних дисциплін: Деркач О. І., Жовтої Л. 

О., Стус Н. А. (Мог.-Подільський технолого- 

економічний коледж ВНАУ), викладача 

загальнотехнічних дисциплін Мельника О. В. 

(Барський коледж транспорту та будівництва 

НТУ) 

3.  Підведення підсумків роботи за 2020-2021 н. р. 

та планування роботи на 2021-2022 н. р.  

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КРЕСЛЕННЯ, ОСНОВ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ  ТА 

МЕТРОЛОГІЇ 

(Голова – Янчук Ніна Андріївна, моб. 0971895838) 

03.11.2020 

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: 

mptekvnay@gmail.com 

 

І ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу ВНАУ 

1. Використання сучасних освітніх технологій 

при вивченні інженерної графіки, основ 

стандартизації, управління якістю продукції та 

метрології (майстер-клас, фрагмент заняття). 

Могилів-Подільський технолого-економічний 

коледж ВНАУ. 

2. Практика організації самостійної роботи 

здобувачів освіти дистанційними засобами. 

- Чернятинський коледж ВНАУ, 

- Коледж економіки і права ВКІ 

- Вінницький коледж НУХТ. 

3. Вивчення досвіду роботи викладача  

Немирівського коледжу будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ Січкар Ольги Михайлівни. 

mailto:vtet@mail.vinnica.ua
http://www.vtec.vn.ua/
mailto:mptekvnay@gmail.com
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4. Вивчення досвіду роботи викладача Барського 

коледжу транспорту та будівництва НТУ 

Казакова Михайла Афанасійовича. 

20.04.2021 р. 

Початок об 11 год. 

Технологічно-промисловий 

фаховий коледж ВНАУ 

21021, м. Вінниця, 

проспект Юності, 8 

т. 43-88-23, ф.51-15-99 

ел. пошта: 

tpkvnau.oc@gmail.com 

 
 

ІІ ЗАСІДАННЯ 

Відповідальні: голова обласного методичного 

об’єднання, методист Технологічно-

промислового фахового коледжу ВНАУ  

1. Реалізація компетентнісного підходу до 

підготовки фахівців при вивченні інженерної 

графіки, основ стандартизації, управління якістю 

продукції та метрології (майстер-клас, фрагмент 

заняття). 

- Технологічно-промисловий коледж ВНАУ. 

2 Інтенсифікація навчально-пізнавальної 

діяльності студентів при вивченні інженерної 

графіки, основ стандартизації, управління якістю 

продукції та метрології. 

- Вінницький торговельно-економічний коледж, 

- Немирівського коледжу будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ, 

- Верхівський сільськогосподарський коледж 

ВНАУ. 

3. Узагальнення досвіду роботи викладача  

Немирівського коледжу будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ Січкар Ольги Михайлівни. 

4. Узагальнення досвіду роботи викладача 

Барського коледжу транспорту та будівництва 

НТУ Казакова Михайла Афанасійовича. 

4. Підведення підсумків роботи методичного 

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

роботи на 2021-2022 навчальний рік. 

 
Методист Ради директорів                                                                           Л. В. Моторна 

mailto:tpkvnau.oc@gmail.com
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ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ  У 

2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 Методичне об’єднання Дата Місце проведення 

1 
Практичних психологів та 

соціальних педагогів 
08.09.2020 

Навчально-методичний центр 

психологічної служби системи 

освіти Вінницької області 

2 

Методистів та голів 

обласних методичних 

об’єднань 

24.09.2020 Вінницький технічний коледж 

3 
Заступників директорів з 

навчальної роботи 

25.09.2020 Вінницький технічний коледж 

4 Викладачів та керівників 

фізичного виховання 

15.10.2020 Вінницький технологічно-

промисловий коледж ВНАУ 

5 Практичних психологів та 

соціальних педагогів 

13.10.2020 Навчально-методичний центр 

психологічної служби системи 

освіти Вінницької області 

6 Заступників директорів з 

виховної роботи 

10.11.2020 Барський фаховий коледж 

транспорту та будівництва НТУ  

7 Викладачів транспортних 

дисциплін 

16.10.2020 Вінницький транспортний коледж 

8 Викладачів інформатики та 

комп’ютерних дисциплін 

20.10.2020 Вінницький торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

9 Заступників директорів з 

виробничого навчання 

21.10.2020 Іллінецький державний аграрний 

коледж 

10 Викладачів суспільних 

дисциплін 

22.10.2020 Калинівський технологічний 

коледж 

11 Викладачів економічних і 

фінансових дисциплін 

03.11.2020 Калинівський технологічний 

коледж або Вінницький 

транспортний коледж 

12 Викладачів креслення, основ 

стандартизації, управління 

якістю продукції та 

метрології 

03.11.2020 Могилів-Подільський технолого-

економічний коледж ВНАУ 

13 Викладачів хімії та біології 26.11.2020 Тульчинський коледж 

ветеринарної медицини БНАУ 

14 Викладачів української 

філології 

05.11.2020 Вінницький коледж будівництва і 

архітектури КНУБА 

15 Практичних психологів та 

соціальних педагогів 

10.11.2020 Навчально-методичний центр 

психологічної служби системи 

освіти Вінницької області 

16 Викладачів математики 11.11.2020 Барський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. М. 

Грушевського 

17 Викладачів іноземних мов 12.11.2020 Погребищенський медичний 

коледж 
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18 Викладачів захисту 

Вітчизни 

17.11.2020 Могилів-Подільський медичний 

фаховий коледж 

19 Викладачів зарубіжної 

літератури 

18.11.2020 Вінницький коледж культури і 

мистецтв ім. М. Д. Леонтовича 

20 Викладачів фізики 19.11.2020 Вінницький коледж НУХТ 

21 Викладачів охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

24.11.2020 Немирівський коледж будівництва 

та архітектури ВНАУ 

22 Завідувачами бібліотеками і 

бібліотекарів 

24.11.2020 Вінницька обласна бібліотека ім. 

Тімірязєва 

23 Завідувачів відділеннями 25.11.2020 Вінницький медичний коледж ім. 

акад. Д.К. Заболотного 

24 Викладачів 

загальнотехнічних 

дисциплін 

26.12.2020 Могилів-Подільський технолого-

економічний коледж ВНАУ 

25 Викладачів математики 08.04.2021 Вінницький коледж НУХТ 

26 Практичних психологів та 

соціальних педагогів 

09.02.2021 Навчально-методичний центр 

психологічної служби системи 

освіти Вінницької області 

27 Викладачів економічних і 

фінансових дисциплін 

23.03.2021 Вінницький технічний коледж 

28 Викладачів суспільних 

дисциплін 

30.03.2021 Вінницький технічний коледж 

29 Викладачів 

загальнотехнічних 

дисциплін 

31.03.2021 Вінницький торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

30 Викладачів захисту 

Вітчизни 

07.04.2020 Тульчинський коледж культури 

31 Викладачів математики 08.04.2021 Вінницький коледж НУХТ 

32 Викладачів інформатики та 

комп’ютерних дисциплін 

14.04.2021 Вінницький коледж будівництва і 

архітектури КНУБА 

33 Завідувачів бібліотеками і 

бібліотекарів 

14.04.2021 Вінницький медичний коледж ім. 

акад. Д.К. Заболотного 

34 Викладачів зарубіжної 

літератури 

15.04.2021 КЗВО «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж» 

35 Викладачів креслення, основ 

стандартизації, управління 

якістю продукції та 

метрології 

20.04.2021 Технологічно-промисловий 

коледж ВНАУ 

36 Викладачів економічних та 

фінансових дисциплін 

20.04.2021 Немирівський коледж 

будівництва, економіки та 

дизайну ВНАУ 
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37 Викладачів іноземних мов 21.04.2021 Барський гуманітарно-

педагогічний ім. Грушевського 

38 Завідувачів відділеннями 27.04.2021 Вінницький коледж культури і 

мистецтв ім. М.Д. Леонтовича 

39 Викладачів хімії та біології 29.04.2021 Вінницький транспортний коледж 

40 Викладачів охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

13.05.2021 Вінницький коледж економіки і 

підприємництва ТНЕУ 

41 Викладачів української 

філології 

14.05.2021 Донецький національний 

університет ім. Василя Стуса.  

42 Викладачів транспортних 

дисциплін 

14.05.2021 Вінницький технічний коледж 

43 Викладачів економічних та 

фінансових дисциплін 

18.05.2021 КЗВО «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж» 

44 Викладачів фізики 19.05.2021 Ладижинський коледж ВНАУ 

45 Викладачів та керівників 

фізичного виховання 

20.05.2021 Могилів-Подільський технолого-

економічний коледж ВНАУ 

46 Головних бухгалтерів 20.05.2021 Калинівський технологічний 

коледж 

47 Заступників директорів з 

виховної роботи 

26.05.2021 Тульчинський коледж культури 

48 Методистів та голів 

обласних методичних 

об’єднань 

02.06.2021 Погребищенський медичний 

коледж 

49 Заступників директорів з 

навчальної роботи 

03.06.2021 Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж,  

50 Заступників директорів з 

виробничого навчання 

03.06.2021 Вінницький технічний коледж 

 

 

Методист Ради директорів                                                                            Л. В. Моторна 
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ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ  

НА 2020-2021 Н. Р. 
1.  ІІІ Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Сучасні педагогічні 

технології та інноваційні 

методики навчання в 

підготовці фахівців у 

коледжах: досвід, проблеми, 

перспективи». 

 

 Вінницький технічний коледж 

2.  VІІ науково-практична 

краєзнавча викладацько-

студентська конференція «Моя 

Україна: історія та 

сьогодення» 

30.03.21 Вінницький технічний коледж 

3.  Обласна науково-практична 

конференція «Технічна 

творчість студентів як засіб 

формування 

конкурентоспроможного 

фахівця» 

31.03.21 Вінницький торговельно-

економічний коледж КНТЕУ 

4.  Конкурс студентських 

проектів податкових реформ 

23.03.21 Вінницький технічний коледж 

5.  Конкурс: Кращий за 

професією. Економічні 

дисципліни 

18.05. 21 КЗВО «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний 

коледж» 

6.  Обласна виставка творчих 

робіт студентів і викладачів 

03.06.21 Вінницький технічний коледж 

 

 
Методист Ради директорів                                                                            Л. В. Моторна 
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