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ГОЛОВИ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
№
з/п.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Назва методичного
об’єднання

Прізвище, ім’я та по
Назва закладу освіти
батькові голови
методичного
об’єднання
Методичне об’єднання
ЗАБРОДІНА
Лілія ВСП
«Вінницький
заступників директорів з Олександрівна
фаховий
коледж
навчальної роботи
економіки
та
підприємництва
ЗУНУ»
Методичне об’єднання
ВОЛКОТРУБ Аркадійа ВСП
заступників директорів з Олексійович
«Чернятинський
виховної роботи
фаховий
коледж
ВНАУ»
Методичне об’єднання
РИХЛЮК Віктор
Вінницький
заступників директорів з Петрович
технічний фаховий
виробничого навчання
коледж
Методичне об’єднання
МОТОРНА Леся
Вінницький
методистів та голів
Володимирівна
технічний фаховий
обласних методичних
коледж
об’єднань
Методичне об’єднання
ФЕДЧИШИНА Тетяна КЗВО «Вінницький
завідувачів відділеннями Леонідівна
гуманітарнопедагогічний
коледж»
Методичне об’єднання
МУСЯТОВСЬКА
Вінницький
головних бухгалтерів
Людмила Йосипівна
технічний фаховий
коледж
Методичне об’єднання
ГОРЛАЧ Наталія
ВСП
«Вінницький
практичних психологів
Русланівна
фаховий
коледж
економіки
та
підприємництва
ЗУНУ»
Методичне об’єднання
ОВЧАР Іван
Вінницький
викладачів математики
Миколайович
технічний фаховий
коледж
Методичне об’єднання
ЗОРІНА
Юлія Вінницький
викладачів української
Валеріївна
технічний фаховий
філології
коледж
Методичне об’єднання
МАРЦЕНЮК Олена КЗВО «Вінницький
викладачів іноземних
Георгіївна
гуманітарномов
педагогічний
коледж»
Методичне об’єднання
КОНДРАТЮК Оксана КЗВО
«Барський
викладачів зарубіжної
Володимирівна
гуманітарнолітератури
педагогічний коледж
імені
Михайла

Грушевського»
ВОСКОЛУП Валерій КЗВО
«Барський
Петрович
гуманітарнопедагогічний коледж
імені
Михайла
Грушевського»
ПОЛІЩУК
Микола Вінницький
Іванович
технічний фаховий
коледж
ЧЕРЧИК Наталія
Вінницький фаховий
Леонідівна
медичний
коледж
імені
академіка
Д. К. Заболотного
КОЛЕСНИК Анатолій Вінницький
Іванович
технічний фаховий
коледж

12.

Методичне об’єднання
викладачів суспільних
дисциплін

13.

Методичне об’єднання
викладачів фізики

14.

Методичне об’єднання
викладачів хімії і
біології

15.

Методичне об’єднання
викладачів основ
інформатики та
комп'ютерних дисциплін
Методичне об’єднання
МАРТИНЮК Віктор
викладачів та керівників Миколайович
фізичного виховання

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

КЗВО «Вінницький
гуманітарнопедагогічний
коледж»
Методичне об’єднання
КУКУРУДЗЯК Леся
ВСП
«Вінницький
викладачів економічних Василівна
фаховий
коледж
і фінансових дисциплін
НУХТ»
Методичне об’єднання
КУБАЙ Ольга
ВСП
Вінницький
викладачів охорони
Валеріївна
фаховий
коледж
праці та безпеки
будівництва,
життєдіяльності
архітектури
та
дизайну КНУБА
Методичне об’єднання
ДЯЧЕНКО Володимир ВСП
«Барський
викладачів
Анатолійович
фаховий
коледж
транспортних дисциплін
транспорту
та
будівництва НТУ»
Методичне об’єднання
КОЖАРКО Анатолій
ВСП
«Вінницький
викладачів загальноКостянтинович
фаховий
коледж
технічних дисциплін
НУХТ»
Методичне об’єднання
ЯНЧУК Ніна
ВСП
«Вінницький
викладачів креслення,
Андріївна
фаховий
коледж
основ стандартизації,
НУХТ»
управління якістю
продукції
Методичне об’єднання
СВИНАРЧУК
КЗВО «Вінницький
викладачів захисту
Валентин
гуманітарноУкраїни
Миколайович
педагогічний
коледж»

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ
З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
(Голова – Забродіна Лілія Олександрівна, тел. 0972463483
код classroom d5xiam2)
12. 10. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11.00 год.,
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП «Вінницький фаховий об’єднання, методист КЗВО «Вінницький
коледж економіки та
гуманітарно-педагогічний коледж»
підприємництва ЗУНУ»
1. Планування і організація роботи обласного
21017, м. Вінниця, вул.
методичного
об’єднання
на
2022-2023
Гонти 37
навчальний рік.
ел. пошта:
2. Правове забезпечення державного управління
vfkep.wunu@gmail.com
сучасного закладу освіти.
т./ф. 0432-55-49-55
- КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний
коледж».
3. Професійно орієнтовані методи навчання в
освітньому процесі закладів фахової передвищої
освіти.
- Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад.
Д.К. Заболотного;
- ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ».
4. Особливості методів інклюзивної педагогіки в
роботі викладача закладу фахової передвищої
освіти: адаптації та модифікації.
- ВСП
«Могилів-Подільський
технологоекономічний фаховий коледж ВНАУ»;
- Калинівський технологічний фаховий коледж.
07. 06. 2023 р.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП Вінницький фаховий об’єднання, методист ВСП «Вінницький фаховий
коледж
будівництва, коледж будівництва, архітектури та дизайну
архітектури та дизайну КНУБА
КНУБА,
1. Обмін досвідом з питань проведення
21001, м. Вінниця,
ліцензування та акредитації освітніх програм
просп. Коцюбинського, 53,
спеціальностей у закладах фахової передвищої
т./ф.(0432)-65-79-10
освіти.
ел. пошта: vinbudtex@vn.ua - ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва,
сайт: http://vkba.zz.mu/
архітектури та дизайну КНУБА;
- КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського».
2. Підведення підсумків роботи обласного
методичного
об’єднання
за
2022-2023
навчальний рік та планування роботи на
2023-2024 навчальний рік.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ
З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
(Голова – Волкотруб Аркадій Олексійович, тел. 0961606591
Код classroom z2c3ch4)
21. 10. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11.00 год.,
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП «Вінницький
об’єднання, методист ВСП «Вінницький
торговельно-економічний
торговельно-економічний
фаховий
коледж
фаховий коледж ДТЕУ»
ДТЕУ».
21022, м. Вінниця
1. Планування і організація роботи обласного
вул. Київська, 80
методичного
об’єднання
на
2022-2023
т. 66-50- 05.
навчальний рік.
ел. пошта:
2. Розгляд та обговорення нормативних та
vtet@mail.vinnica.ua
інструктивних документів МОН України.
сайт: www.vtec.vn.ua
3. Роль студентського самоврядування у
формуванні патріотичних почуттів здобувачів
освіти.
- ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»
- Барський фаховий коледж транспорту та
будівництва НТУ;
- КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний
коледж»;
- ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки
та підприємництва ЗУНУ».
18. 05. 2023 р.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Фаховий коледж економіки об’єднання, методист Фахового коледжу
і права ВКІ,
економіки і права Вінницького кооперативного
21009, м. Вінниця,
інституту
вул. Академіка Янгеля, 59
1.Формування у здобувачів освіти інтересу до
т./ф.61- 29 -68, ф.61-65-63
ужиткового мистецтва як складової частини
e-mail: admin@vki.vin.ua
духовної культури України.
- Калинівський технологічний фаховий коледж;
- Тульчинський фаховий коледж культури;
- Іллінецький аграрний фаховий коледж;
- ВСП «Немирівський фаховий коледж
будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»;
2. Підведення підсумків роботи обласного
методичного
об’єднання
за
2022-2023
навчальний рік та планування роботи на
2023-2024 навчальний рік.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ
З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
(Голова – Рихлюк Віктор Петрович, тел. 0975855502)
23. 11. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11.00 год.,
Відповідальні: голова обласного методичного
КЗВО «Вінницький
об’єднання, методист КЗВО «Вінницький
гуманітарно-педагогічний
гуманітарно-педагогічний коледж»___________
коледж»
Формування професійних компетентностей
21019, м. Вінниця,
здобувачів
освітив
процесі
практичної
вул. Нагірна, 13
підготовки
т. 55-68-99,
- КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний
ел. пошта: vgpk_nav@ua.fm коледж»;
сайт: www.vgpk.com.ua
- ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну КНУБА
-ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ».
2. До питання організації та проведення
виставки досягнень ЗФПО Вінницької області.
- учасники методичного об’єднання.
Дату буде уточнено.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Вінницький технічний
об’єднання, методист Вінницького технічного
фаховий коледж
фахового коледжу, методист базового закладу
21021, м. Вінниця,
освіти.___________________________________
вул. Хмельницьке шосе,91/2 1. Проведення виставки досягнень ЗФПО
т. 51-33-81,
Вінницької області.
ф. 43-99-19, 46-11-72
2.
Підведення
підсумків
роботи
за
ел. пошта:
2022-2023 н. р. та планування роботи на
tech.college@vtc.vn.ua
2023-2024 н. р.
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ ТА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ
МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
(Голова – Моторна Леся Володимирівна, тел. 0672530384)
код класруму ОМО: 3t2klmc
27. 09. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Вінницький технічний
об’єднання, методист Вінницького технічного
фаховий коледж
фахового коледжу.
21021, м. Вінниця,
1. Особливості роботи з обдарованою молоддю в
вул. Хмельницьке шосе,91/2 закладах фаховової передвищої освіти.
т. 51-33-81,
- Домінський Олег Станіславович – к.п.н., голова
ф. 43-99-19,46-11-72
Ради директорів закладів ФПО Вінницької
ел. пошта:
області, Вінницький технічний фаховий коледж.
tech.college@vtc.vn.ua
2. Організація та проведення всеукраїнських
конференцій.
- Ївженко Юрій Васильович – керівник Сектору
наукового
та
навчально-методичного
забезпечення підготовки фахових молодших
бакалаврів в системі фахової передвищої освіти

02. 06. 2023 р.
Початок об 11 год.
ДВНЗ «МогилівПодільський монтажноекономічний коледж»
24000, Вінницька область,
м. Могилів-Подільський
вул. Сагайдачного, 6
т. (04337) 6-28-17,
ф. 6-37-29
ел. пошта:
mogpodmedcollege@ukr.net

Відділу
науково-методичного
забезпечення
професійної освіти ІМЗО;
- Моторна Леся Володимирівна – к.п.н.,
методист Ради директорів закладів фахової
передвищої
освіти
Вінницької
області,
Вінницький технічний фаховий коледж.
3. Організація роботи голови циклової комісії в
ЗФВПО
- Бабійчук Інна Василівна – голова ЦК Філології
ВСП «Вінницький торговельно-економічний
фаховий коледж ДТЕУ»;
- Галуша Алла Вікторівна – голова
ЦК
Природничо-математичних
та
загальноекономічних
дисциплін.
ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну КНУБА.
4. Методика змішаного навчання в умовах
воєнного часу.
- Слободянюк Ірина Юріївна, к.п.н., викладач
фізики та інформаційних технологій. Тема:
Використання цифрових інструментів для
оптимізації освітнього процесу в умовах
дистанційного навчання.
- Новак Володимир Володимирович, викладач
природничих дисциплін. Тема: Візуалізація як
засіб підвищення ефективності викладання
природничих дисциплін з використанням
інформаційно-комунікативних технологій в
умовах змішаного навчання.
5. Організація методичної роботи в закладах
ФПО Вінницької області 2022-2023 н. р.
Моторна Леся Володимирівна – голова
обласного методичного об’єднання.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного
об’єднання,
методист
ДВНЗ
«МогилівПодільський монтажно-економічний коледж»
1. Методичний форум.
2.
Підведення
підсумків
роботи
за 2022-2023 н. р. та планування роботи на 20232024 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ ВІДДІЛЕННЯМИ
(Голова – Федчишина Тетяна Леонідівна, 0981085408 )
Код класруму: o5cyams
30. 11. 2022 р.
Початок об 11.00 год.
ВСП «Вінницький фаховий
коледж економіки та
підприємництва ЗУНУ»
21017, м. Вінниця, вул.
Гонти 37
ел. пошта:
vfkep.wunu@gmail.com
т./ф. 0432-55-49-55

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного
об'єднання
завідувачів
відділеннями
Федчишина Т. Л., методист ВСП «Вінницький
фаховий коледж економіки та підприємництва
ЗУНУ»
Веб-форум:
«Траєкторія
вдосконалення
професійних
компетентностей
здобувачів
фахової передвищої освіти в умовах сьогодення».
1. Впровадження інноваційних освітніх проєктів
з метою забезпечення якості освітнього процесу.
Скакун
Вадим
Петрович,
завідувач
автомеханічного відділення ВСП «Вінницький
фаховий коледж НУХТ».
2.
Психологічні
аспекти
особистіснопрофесійного становлення майбутніх фахівців.
Дорош Олена Вікторівна – завідувач відділення
медсестринства
Могилів-Подільського
медичного фахового коледжу.
3. Особливості профорієнтаційної роботи як
основи фахового становлення майбутнього
студента. Жученко Галина Андріївна – завідувач
бухгалтерсько-механічного
відділення
ВСП
«Технологічно-промисловий
фаховий
коледжу ВНАУ».
4. Акредитація освітньо-професійних програм
фахового молодшого бакалавра, нові підходи та
виклики. Наталя Володимирівна Козинюк
завідувач
відділення
спеціальностей
Архітектурне проєктування та внутрішній
інтер’єр і Дизайн ВСП Вінницький коледж
будівництва і архітектури КНУБА.
4. Знайомство з навчально-методичною базою
закладу.
5. Ознайомлення з планом роботи методичного
об’єднання на 2022-2023 н. р. Федчишина Т. Л. голова обласного методичного об'єднання
завідувачів відділеннями.

27. 04. 2023 р.
Початок об 11.00 год.
Тульчинський фаховий
коледж культури
23600, Вінницька область,
м. Тульчин,

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного
об'єднання
завідувачів
відділеннями
Федчишина Т. Л., Погребняк Галина Олексіївна –
завідувач денним відділенням Тульчинського
фахового коледжу культури

вул. Миколи Леонтовича, 52
т./ф. (04335) 2-24-70
ел. пошта:
tulchin_kulture@ukr.net
сайт: https://uatkk.net/

Методичний простір: Реалізація ідей педагогіки
партнерства у ЗФПО в умовах інноваційних
трансформацій сучасної освіти.
1.ЗФПО як провайдер інноваційних ідей.
Погребняк Галина Олексіївна – завідувач денним
відділенням Тульчинського фахового коледжу
культури.
2. Створення безпечного та інклюзивного
освітнього
середовища,
особливості
інклюзивного навчання в коледжі. в.о. завідувача
комерційно-технологічного відділення, кандидат
географічних наук Фахового коледжу економіки і
права ВКІ – Шмагельська Марина Олексіївна.
3. Організація практичної підготовки студентів у
відповідності до вимог сучасного виробництва.
Чорненька Людмила Григорівна - завідувач
відділенням обліку та харчової продукції
ВСП
«Могилів-Подільський
технологоекономічний коледж ВНАУ.»
4. Креативні методи самопідтримки та пошуку
ресурсу для учасників освітнього процесу у
коледжі.
Щегоцька
Наталя
Миколаївна,
завідувач комп'ютерним відділенням Вінницького
технічного фахового коледжу.
5. Підсумки роботи методичного об’єднання за
2022-2023 н. р. та планування на наступний рік.
Федчишина
Т. Л.
–
голова
обласного
методичного
об'єднання
завідувачів
відділеннями.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГОЛОВНИХ БУХГАЛТЕРІВ
(Голова – Мусятовська Людмила Йосипівна, 0679571214)
19. 05. 2023 р.
ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП «Технологічно –
об’єднання, методист ВСП «Технологічнопромисловий фаховий
промисловий фаховий коледж ВНАУ»
коледж ВНАУ»
1. Фінансово-економічна діяльність ЗФПО.
21021 м. Вінниця проспект
2. Зміни в законодавстві щодо сплати податків і
Юності
платежів у діяльності організацій.
т. (0432) 43 88 23
3. Казначейське обслуговування організацій.
ел. пошта:
Нове в законодавстві Державного казначейства.
tpkvnau.oc@gmail.com
4. Підведення підсумків роботи за 2022-2023 н. р.
сайт: https://tpk-vnau.org/
та планування роботи на 2023-2024 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
(Голова – Горлач Наталія Русланівна, тел. 0675074741
Код класруму: sI3h3ek)
20. 09. 2022 р.
Початок о 12.00 Навчальнометодичний центр
психологічної служби
системи освіти Вінницької
області
м. Вінниця,
вул. Оводова, 33або
Google Meet –
відеоконференція

І ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: заступник директора НМЦПССО
Нечипорук Н. М., голова обласного методичного
об’єднання практичних психологів та соціальних
педагогів Горлач Н Р.
Тема:
Пріоритетні
напрямки
діяльності
психологічної служби закладів фахової перед
вищої освіти Вінницької області
1. Ознайомлення
з
новими
нормативноправовими документами у сфері діяльності
працівників психологічної служби.
2. Особливості роботи практичного психолога та
соціального педагога в поточному навчальному
році, в умовах повномасштабного вторгнення рф
в Україну
3. Участь працівників психологічної служби у
реалізації завдань національних, державних,
обласних соціальних програм.

25. 10. 2022 р.
Початок о 12.00
Вінницький технічний
фаховий коледж
м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 91/2
тел. 0671658485
husakira1192@
gmail.com
Google Meet –
відеоконференція

ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: заступник директора НМЦПССО
Нечипорук Н. М., голова обласного методичного
об’єднання Горлач Н. Р., практичний психолог
Вінницького технічного фахового коледжу
Гусак І. М.
Тема: Техніки зцілення за проектом «Діти і
війна».
1. Теоретичні засади створення проекту «Діти та
війна».
2.
Глосарій
термінів
при
створенні
практичного посібника.
3. Мета та коло застосування технік зцілення.

08. 11. 2022 р.
Початок о 12.00
КЗВО «Барський
гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла
Грушевського», Вінницька
обл., м. Бар, вул.
Грушевського, 1
тел. 0971411345
gulkolena@ukr.net
gulkolena24@gmail.com

ІІІ ЗАСІДАННЯ

Відповідальні: заступник директора НМЦПССО
Нечипорук Н. М., голова обласного методичного
об’єднання Горлач Н. Р., практичний психолог
КЗВО
«Барський
гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського»
Гулько О.М.
Тема: Розвиток лідерських якостей здобувачів
вищої освіти в процесі діяльності органів
студентського самоврядування.
1. Сутність і структура лідерських якостей

Google Meet –
відеоконференція

29. 11. 2022
Початок о 12:00
ВСП «Ладижинський
фаховий коледж ВНАУ»,
Вінницька обл.,
м. Ладижин,
вул. Петра Кравчика, 5
тел. 0967054657
olga.at911@gmail.com
ФК економіки та права
Вінницького
кооперативного інституту
м. Вінниця,
вул. ак. Янгеля, б.59
тел. 0632783154
galibrodaelena@gmail.com

22. 02. 2023 р.
Початок о 12.00
КЗВО «Барський
гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла
Грушевського», Вінницька
обл.,
м. Бар, вул. Грушевського, 1
0636244503
nelyalempiy@mail.com
Google Meet –
відеоконференція

студентів закладів вищої освіти.
2. Аналіз сформованості лідерських якостей
студентів закладів вищої освіти.
3. Студентське самоврядування як чинник
формування лідерських якостей студентів
закладів вищої освіти.
IV ЗАСІДАННЯ

Відповідальні: заступник директора НМЦПССО
Нечипорук Н. М., голова обласного методичного
об’єднання Горлач Н. Р., практичний психолог
ВСП
«Ладижинський
фаховий
коледж
Вінницького
національного
аграрного
університету» Атанасова О. В.,_______________
Практичний
психолог
Фахового
коледжу
економіки та права Вінницького кооперативного
інституту Гаєвська О. П.
Тема: Важливість психологічного супроводу усіх
учасників освітнього процесу в умовах воєнного
стану»
1.Презентація:
Забезпечення
психологічної
стійкості учасників освітнього процесу, які
страждають від російської воєнної агресії,
Атанасова О. В.
2. Використання психологічних практик в роботі
з учасниками освітнього процесу, Гаєвська О. П.
V ЗАСІДАННЯ

Відповідальні: заступник директора НМЦПССО
Нечипорук Н. М., голова обласного методичного
об’єднання Горлач Н. Р., соціальний педагог
КЗВО
«Барський
гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського», Лемпій
Неля Олександрівна_________________________
Тема:
Соціально-педагогічний
супровід
студентської молоді з використанням освітніх
технологій на основі особистісних орієнтацій в
умовах воєнного стану.
1. Ознайомлення
з
новими
нормативноправовими документами щодо здійснення
соціально-педагогічного супроводу учасників
освітнього процесу в умовах воєнного стану.
2. Важливі пріорітети в діяльності закладів
освіти і забезпечення соціально-психологічної
стійкості учасників освітнього процесу, які
постраждали від російської агресії.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ
(Голова – Овчар Іван Миколайович, тел.0673922284)
Код класруму: dm7w2fh
15. 11. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП
«Немирівський об’єднання, методист ВСП «Немирівський фаховий
фаховий
коледж коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»
будівництва, економіки 1. Семінар-практикум за темою: Особистісно
та дизайну ВНАУ»
орієнтоване навчання математики: сьогодення і
22800,
Вінницька перспективи.
область,
- Інноваційні освітні технології та інтернет-сервіси як
м. Немирів,
ефективний метод навчання на заняттях математики.
вул. Гімназійна, 29
ВСП «Немирівський фаховий коледж будівництва,
т.
(04331)
2-04-94, економіки та дизайну ВНАУ»;
ф. 2-28-94
- Вінницький медичний фаховий коледж імені
ел. пошта:
академіка Д. К. Заболотного;
nfcbed.vnau@gmail.com - Фаховий коледж економіки і права ВКІ;
- Могилів-Подільський медичний фаховий коледж;
-ДВНЗ
«Могилів-Подільський
монтажноекономічний коледж».
Надіслати свою доповідь з даного питання можуть
усі бажаючі учасники методичного об`єднання.
Електронний варіант доповіді надати методисту
ВСП «Немирівський фаховий коледж будівництва,
економіки та дизайну ВНАУ» до 5 листопада 2022 р.
2. Підготовка до ІІ етапу ХІ Всеукраїнської олімпіади
з математики;
3.
Узагальнення
досвіду
роботи
викладача
Вінницького
технічного
фахового
коледжу
Вихристюк Юлії Анатоліївни.
4. Представлення досвіду роботи викладачів
ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий
коледж ДТЕУ»
 Сачок Альони Миколаївни «Проблемний підхід
до навчання математики як засіб активізації
когнітивної діяльності студентів під час змішаного
навчання»,
 Савенко Марини Анатоліївни «Формування
ключових компетентностей студентів на заняттях з
математики під час змішаного навчання».
29. 03. 2022 р.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Початок об 10:30 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП
«Вінницький об’єднання,
методист
ВСП
«Вінницький
торговельноторговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»
економічний фаховий 1. Проведення ІІ етапу ХІ Всеукраїнської олімпіади з
коледж ДТЕУ»
математики.
21022, м. Вінниця,
За відсутності Всеукраїнської олімпіади, буде
вул. Київська, 80
проведена обласна олімпіада серед студентів

т. 66-50-05
ел. пошта:
head@vtec.vn.ua;
vtet@mail.vinnica.ua
сайт: www.vtec.vn.ua

ЗФПО Вінницької області.
2. Підведення підсумків олімпіади з математики.
3. Узагальнення досвіду роботи викладачів:

Сачок Альони Миколаївни «Проблемний підхід
до навчання математики як засіб активізації
когнітивної діяльності студентів під час змішаного
навчання»;

Савенко Марини Анатоліївни «Формування
ключових компетентностей студентів на заняттях з
математики під час змішаного навчання».
4. Підведення підсумків роботи за 2022-2023 н. р. та
планування роботи на 2023-2024 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
(Голова – Зоріна Юлія Валеріївна тел. 0996313178)
Код класруму ОМО: mvkg3hx
09. 11. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Вінницький медичний
об’єднання, методист Вінницького медичного
фаховий коледж імені акад. фахового коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного
Д. К. Заболотного
Семінар-тренінг: Патріотичне виховання молоді
21037, м. Вінниця,
під час війни при вивченні дисциплін
вул. Пирогова, 57
філологічного спрямування.
т./ф. 53-31-45
2. Виступають з доповідями:
ел. пошта:
- Вінницький медичний фаховий коледж імені
vinmedkollege@ukr.net
акад. Д. К. Заболотного;
сайт: https://vmc.vn.ua/
- ВСП «Немирівський фаховий коледж
будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»;
- Іллінецький аграрний фаховий коледж;
- КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний
коледж»;
- Вінницький технічний фаховий коледж.
Доповіді подати на ел. адресу: Вінницького
медичного фахового коледжу імені акад.
Д. К. Заболотного до 28. 10. 2022 р.
3. Напрямки діяльності Всеукраїнської спілки
голів обласних методичних об’єднань та
провідних фахівців – філологів коледжів і
технікумів України – Зоріна Ю. В.
4. Організація
та
проведення
Конкурсу
пошукових і науково-дослідницьких робіт з
української мови і літератури або ІІ (обласного)
етапу Всеукраїнської олімпіади з української
мови.
Проведення конкурсу
ІІ ЗАСІДАННЯ
організовує Департамент
Проведення обласного туру Міжнародного
гуманітарної політики
конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Вінницької ОДА.

Місце і час проведення буде
повідомлено додатково
Проведення конкурсу
організовує Департамент
гуманітарної політики
Вінницької ОДА.
Місце і час проведення буде
повідомлено додатково
25. 04. 2023 р.
Початок об 11 год.
ВСП
«Технологічнопромисловий
фаховий
коледж ВНАУ»
21021, м. Вінниця,
проспект Юності,8
т. 43-88-23,
ел. пошта:
tpkvnau.oc@gmail.com
сайт: https://tpk-vnau.org/

ІІІ ЗАСІДАННЯ
Проведення обласного етапу Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Т. Г. Шевченка
IV ЗАСІДАННЯ
1. Конкурс пошукових і науково-дослідницьких
робіт з української мови і літератури або (Тренінг
з організації та проведення Олімпіад (проведення
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з
української мови серед студентів закладів фахової
передвищої освіти Вінницької області).
За відсутності Всеукраїнської олімпіади, буде
проведена обласна олімпіада серед студентів
ЗФПО Вінницької області.
2. Підведення підсумків роботи методоб’єднання
викладачів
української
філології
за
2022-2023 н. р. та планування роботи на
2023-2024 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
(Голова – Марценюк Олена Георгіївна, тел. 097 211 64 54)
покликання на сайт https://foreignlangvinn.zzz.com.ua/#
16. 11. 2021 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок о 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Калинівський технологічний об’єднання,
методист
Калинівського
фаховий коледж
технологічного фахового коледжу.
Вінницька обл.,
1. Психолінгвістична лабораторія викладачів
м. Калинівка,
іноземних мов «Психологічні основи методики
вул. Маяковського, 29
навчання іноземної мови за професійним
тел.: (04333) 2-15-93, 2-16спрямуванням»:
68, 2-13-86
1.1 Формувальне оцінювання та стратегія
Факс: (04333) 2-16-68
скаффолдінгу на заняттях англійської мови за
e-mail: kttehnikum@ukr.net
профспрямуванням
- Євграшина Любов Петрівна – викладач
іноземних мов Калинівського технологічного
фахового коледжу
1.2 Переваги та недоліки комунікативної
стратегії скаффолдінгу у ході викладання
іноземної мови за професійним спрямуванням
- Іллінецький аграрний фаховий коледж
- ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»
1.3 Психолінгвістичні аспекти сприйняття та
розуміння іншомовних текстів професійного
спрямування

- Мовчан Лариса Григорівна - КЗВО «Вінницький
гуманітарно-педагогічний коледж»;
Ковальчук
Наталія
Дмитрівна
–
ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»
1.4 Survey results on the problem
- Марценюк Олена Георгіївна – КЗВО
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
2. Обговорення Положення про організацію та
програми проведення творчого конкурсу з
іноземних мов серед здобувачів освіти ЗФПО
«Світ мов і мови світу»
- Крисак Лариса Василівна – викладач іноземних
мов Вінницького технічного фахового коледжу
3. Презентація педагогічного досвіду викладачів
іноземних мов:
- Кірєєва Наталія Геннадіївна – ВСП
Вінницький коледж будівництва, архітектури і
дизайну КНУБА;
- Лиса Ірина Петрівна – ВСП Вінницький
коледж будівництва, архітектури і дизайну
КНУБА;
- Костюк Ірина Василівна – Вінницький фаховий
технічний коледж
26. 04. 23 р.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Вінницький
технічний об’єднання, методист Вінницького технічного
фаховий коледж
фахового коледжу.
21021, м. Вінниця,
1. Творчий конкурс з іноземних мов серед
вул. Хмельницьке шосе, здобувачів освіти ЗФПО «Світ мов і мови світу»
91/2
т.51-33-81, ел. пошта:
tech.college@vtc.vn.ua
03. 05. 2023 р.
ІІІ ЗАСІДАННЯ
Початок о 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП Вінницький фаховий
об’єднання, методист ВСП Вінницький коледж
коледж будівництва,
будівництва, архітектури і дизайну КНУБА
архітектури і дизайну
1. Методичний івент «Застосування методики
КНУБА
CLIL (Content Language Integrated Learning) у
м. Вінниця,
вивченні фахових дисциплін англійською мовою
просп. Коцюбинського, 53
(English as Medium of Instruction for Ukrainians)»
Т./ф: (0432) 65-79-10
1.1 Теоретичні та прикладні аспекти методики
e-mail: vinbudtex@vn.ua
CLIL. Результати анкетування. Показове заняття
(вебінар)
- Кірєєва Наталія Геннадіївна, Лиса Ірина
Петрівна
–
ВСП
Вінницький
коледж
будівництва, архітектури і дизайну КНУБА
1.2 Практичне застосування технології CLIL у
процесі викладання англійської мови у ЗФПО

- Могилів-Подільський фаховий медичний
коледж
- ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки
та підприємництва ЗУНУ.
2. Дайджест сучасних проблем германської
лінгвістики
- КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний
коледж»
3. Обговорення результатів творчого конкурсу з
іноземних мов серед здобувачів освіти ЗФПО
Вінницької області та перспективи його
організації та проведення.
4. Підведення підсумків роботи за 2022-2023 н. р.
та планування роботи на 2023-2024 н. р.
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(Голова – Кондратюк Оксана Володимирівна, тел. 0679790798)
код класруму ОМО: xvjqir7
29. 11. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок о 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Вінницький транспортний
об’єднання,
методист
Вінницького
фаховий коледж
транспортного фахового коледжу.
21001, м. Вінниця
1. Тема: Творчо-критичне читання творів
вул. Героїв Нацгвардії, 28
зарубіжної літератури як вимога часу.
тел./факс 61-23-55
- Вінницький транспортний фаховий коледж
ел. пошта: vintk@ukr.het
- Іллінецький державний аграрний коледж
сайт:
- Могилів-Подільський монтажно-економічний
www.trahskol.apexnet.com.ua коледж
2. Тема: Літературна рефлексія як інструмент
для аналізу творів, оцінювання та зворотного
зв’язку.
- ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки
та підприємництва ЗУНУ»
- Могилів-Подільський медичний фаховий
коледж
3. Організація та вимоги до проведення
студентської конференції на тему: Україна
очима зарубіжних майстрів слова
4. Вивчення досвіду роботи викладача
зарубіжної літератури ВСП «Немирівський
фаховий коледж будівництва, економіки та
дизайну ВНАУ» Назаренко Наталії Анатоліївни
за темою: Викладання зарубіжної літератури в
умовах воєнного стану.
28. 03. 2023 р.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ВПС «Немирівський
об’єднання, методист ВСП «Немирівський
фаховий коледж
фаховий коледж будівництва, економіки та

будівництва, економіки та
дизайну ВНАУ»
22800. Вінницька область
м. Немирів
вул. Гімназійна, 29
тел.(04331) 2-04-94,
факс 2-28-94,
ел. пошта:
nfcbed.vnau@gmail.com
сайт: http://surl.li/cyhqj

дизайну ВНАУ».
1. Студентський форум на тему: Україна очима
зарубіжних майстрів слова.
2.Підсумки роботи форуму.
3. Узагальнення досвіду роботи викладача
зарубіжної літератури ВСП «Немирівський
фаховий коледж будівництва, економіки та
дизайну ВНАУ» Назаренко Наталії Анатоліївни
за темою: Викладання зарубіжної літератури в
умовах воєнного стану
4.
Підведення
підсумків
роботи
за
2022-2023 н. р. та планування роботи на 20232024 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
(Голова – Восколуп Валерій Петрович, 0680681100)
Код класруму ОМО: rrqypzw
17.11. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Ладижинський фаховий
об’єднання, методист ВСП «Ладижинський
коледж ВНАУ
фаховий коледж ВНАУ»
24321, Вінницька область,
1. Семінар-практикум на тему «Використання
м. Ладижин,
сучасних інформаційних і комунікаційних
вул. Петра Кравчика, 5
технологій на заняттях із суспільних дисциплін».
т./ф.: (04343) 6-16-01,
Піддубна
Наталія
Василівна,
ел. пошта: lkoledj@meta.ua
ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»;
сайт: https//lad.vnau.com.ua
- Немировська Вікторія Дмитрівна, ВСП
«Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»;
- Городинська Лілія Станіславівна, ВСП
«Вінницький фаховий коледж економіки та
підприємництва ЗУНУ»;
- Колесник Олександр Володимирович, ВСП
«Вінницький фаховий коледж економіки та
підприємництва ЗУНУ»;
- Гук Людмила Пилипівна, ВСП «Чернятинський
фаховий коледж ВНАУ»;
2. Нормативні акти в сфері освіти.
- Моторна Леся Володимирівна, к.п.н., методист
Ради директорів закладів фахової передвищої
освіти Вінницької області, Вінницький технічний
фаховий коледж;
- Восколуп Валерій Петрович, голова обласного
методичного об’єднання викладачів суспільних
дисциплін, КЗВО «Барський гуманітарнопедагогічний
коледж
імені
Михайла
Грушевського».
3. Підготовка до проведення VIІІ науковопрактичної
краєзнавчої
викладацько-

11. 05. 2023 р.
Початок об 11 год.
Вінницький фаховий
транспортний коледж
21001, м. Вінниця,
вул. Некрасова, 28
т./ф.: 61-23-55,
ел. пошта: vintk@ukr.net
сайт:
www.transkol.apexnet.com.ua

студентської конференції «Моя Україна: історія
та сьогодення» (21.03.23 р.).
- Голєва Тетяна Володимирівна, Вінницький
технічний фаховий коледж.
4. Підготовка до проведення олімпіади з історії
України серед здобувачів освіти в закладах
фахової передвищої освіти Вінницької області.
Обрання оргкомітету олімпіади.
- Восколуп Валерій Петрович, голова обласного
методичного об’єднання викладачів суспільних
дисциплін, КЗВО «Барський гуманітарнопедагогічний
коледж
імені
Михайла
Грушевського».
5. Вивчення досвіду роботи викладачів
суспільних дисциплін.
- Колесник Олександр Володимирович, ВСП
«Вінницький фаховий коледж економіки та
підприємництва ЗУНУ»;
- Лемпій Олег Володимирович, КЗВО «Барський
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла
Грушевського».
ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного
об’єднання,
директор
Вінницького
транспортного фахового коледжу
1. Проведення олімпіади з історії України серед
здобувачів освіти закладів фахової передвищої
освіти Вінницької області.
2. Підбиття підсумків олімпіади історії України.
3. Узагальнення досвіду роботи викладачів
суспільних дисциплін Колесника Олександра
Володимировича, ВСП «Вінницький фаховий
коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»;
Лемпія Олега Володимировича, КЗВО «Барський
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла
Грушевського».
4. Підбиття підсумків роботи обласного
методичного об’єднання викладачів суспільних
дисциплін за 2022-2023 н. р. і планування роботи
на 2023-2024 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИКИ
(Голова – Поліщук Микола Іванович, тел.0994424321)
Код класруму ОМО: t3hhril
24. 11. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Вінницький медичний
об’єднання, методист Вінницького медичного
фаховий коледж імені
фахового коледжу
академіка Д. К. Заболотного 1.Застосування сучасних цифрових технологій на
21037, м. Вінниця,
заняттях з фізики
вул. Пирогова, 57
- ВСП «Вінницький торговельно-економічний
т./ф. 53-31-45
фаховий коледж ДТЕУ»;
ел. пошта:
- Тульчинський фаховий коледж ветеринарної
vinmedkollege@ukr.net
медицини БНАУ;
сайт: http://vmc.vn.ua.
- Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім.
.
М. Грушевського;
2. Підготовка до проведення обласної олімпіади з
фізики.
3. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжів
(прізвища будуть уточнені).
23.05.2023 р.
2 ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ФМГ №17 м. Вінниці
об’єднання,
представник
ФМГ
№17
за
домовленістю.
1. Проведення обласної олімпіади з фізики.
2.Узагальнення досвіду роботи викладачів
коледжів (прізвища будуть уточнені).
3. Підведення підсумків роботи за 2022-2023 н. р.
та планування роботи на 2023-2024 н. р.
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ
(Голова – Черчик Наталія Леонідівна, тел. 097 850 34 47)
Код класрум: asjkkio
02. 11. 2022 р.
1 ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного
Початок об 11.00
об’єднання, методист ВСП «Чернятинський
ВСП «Чернятинський
фаховий коледж ВНАУ» фаховий коледж ВНАУ»:
23124, Вінницька область, 1. Семінар «Креативність викладачів хімії, біології і
екології як чинник розвитку педагогічної творчості
Жмеринський район,
у закладах фахової передвищої освіти»:
с. Чернятин
- ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»:
вул. Графа Львова, 28
Салюк Олександр Олександрович «Креативний
т./ф.(04332)3-24-25
підхід до професійно спрямованого викладання
ел. пошта:
біології у закладах фахової освіти»;
chernyatin@ukr.net
vspchernyatin@gmail.com Лабановський Віктор Андрійович «Інноваційні
прийоми
креативного
розвитку
творчих
здібностей студентів при вивченні хімії»;
Присяжнюк Олена Володимирівна
«Сучасні
технології навчання у розвитку екологічної

17.05.2023 р.
Початок об 11.00
Вінницький медичний
фаховий коледж ім. акад.
Д. К. Заболотного
21037, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 57
т./ф. 53-31-45
ел. пошта:
vinmedkollege@ukr.net
сайт: http://vmc.vn.ua

свідомості студентів».
- Могилів-Подільський медичний фаховий коледж:
Якимчук Наталія Федорівна «Креативний підхід до
формування
предметної
компетентності
здобувачів освіти під час викладання хімії».
- Вінницький технічний фаховий коледж:
Вітюк Ольга Іванівна «Майндмепінг як сучасний
інструмент творчого викладача природничонаукових дисциплін».
2. Створення оргкомітету для проведення онлайн
веб-квесту з хімії, біології і екології серед студентів
перших курсів ЗФПО – голова ОМО Черчик
Наталія Леонідівна.
3. Вивчення досвіду роботи викладачів хімії,
біології і екології:
- Головенко Людмила Олексіївна «Застосування
ігрових технологій навчання при вивченні хімічних
дисциплін» – Вінницький медичний фаховий коледж
ім. акад. Д.К. Заболотного.
2 ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного
об’єднання, методист Вінницького медичного
фахового коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного».
1. Семінар «Впровадження сучасних технологій в
освітній процес закладів фахової передвищої освіти
з метою формування універсальних компетенцій»:
- Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад.
Д.К. Заболотного:
Дубінська Олена Анатоліївна «Розвиток hard i soft
skills при опануванні медичних дисциплін»;
- Вінницький фаховий коледж будівництва
архітектури та дизайну КНУБіА:
Поливана
Аліна
Сергіївна
«Використання
технології веб-квест під час дистанційного
навчання при вивченні біології та екології».
2. Проведення онлайн веб-квесту з хімії, біології і
екології серед студентів перших курсів закладів
фахової передвищої освіти Вінницької області –
Черчик Наталія Леонідівна, Єрмощенко Світлана
Анатоліївна.
3. Узагальнення досвіду роботи викладачів хімії,
біології і екології:
- Головенко Людмила Олексіївна «Застосування
ігрових технологій навчання при вивченні хімічних
дисциплін» - Вінницький медичний фаховий коледж
ім. акад. Д.К. Заболотного.
4. Підведення підсумків роботи ОМО викладачів
хімії та біології за 2022-2023 навч. рік та

планування роботи на 2023-2024 навч. рік – голова
ОМО Черчик Наталія Леонідівна.
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ ТА
КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН
(Голова – Колесник Анатолій Іванович, тел. 0679921035)
Код класруму ОМО: p5qkpfa
Сайт: https://sites.google.com/site/movoiot/
20. 10. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ. СЕМІНАР
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП «Вінницький фаховий об’єднання, методист ВСП «Вінницький фаховий
коледж НУХТ»
коледж НУХТ»
21100, м. Вінниця,
1. Інноваційні методики на уроках інформатики
вул. Привокзальна, 38
та комп’ютерних дисциплін
т.27-37-76,
- Вінницький медичний фаховий коледж імені
ф. 27-73-93, 27-98-22
академіка Д. К. Заболотного-доповідач Родюк
ел. пошта: vcnuft@ukr.net
Тамара Леонідівна
сайт: www.vcnuft.vn.ua
- ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»;
доповідач Заліська Світлана Сергіївна.
- Вінницький фаховий коледж економіки і права
ВКІ.
- ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки
та підприємництва ЗУНУ». Скороходова Ірина
Анатоліївна
2. Формування професійних компетентностей
студентів при вивченні інформатики та
комп’ютерних дисциплін
 Вінницький технічний фаховий коледж;Колесник Анатолій Іванович
 Погребищенський медичний фаховий коледжКучерук Леонід Дмитрович
 Іллінецький аграрний фаховий коледж. – Рудий
Володимир Леонідович
3.
Вивчення
досвіду роботи
викладача
ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»
Заліської Світлани Сергіївни.
09.03.2023 р.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Засідання оргкомітету по проведенні ІІ етапу ХІІІ
Вінницький
технічний Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед
фаховий коледж
студентів закладів фахової передвищої освіти
21021, м. Вінниця,
Вінницької області.
вул. Хмельницьке шосе,
91/2
т.51-33-81, ел. пошта:
tech.college@vtc.vn.ua
20.04.2023 р.
ІІІ ЗАСІДАННЯ
КЗВО
«Вінницький 1. Проведення ІІ етапу ХІІІ Всеукраїнської
гуманітарно-педагогічний
олімпіади з інформатики серед студентів закладів

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

фахової передвищої освіти Вінницької області.
За відсутності Всеукраїнської олімпіади, буде
проведена обласна олімпіада серед студентів
ЗФПО Вінницької області.
2. Підведення підсумків роботи обласного
методичного об’єднання викладачів інформатики
та комп’ютерних дисциплін за 2022-2023 н. р. і
планування роботи на 2023-2024 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА КЕРІВНИКІВ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
(Голова – Мартинюк Віктор Миколайович, тел. 0972919570)
seh5qqx
01. 11. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Тульчинський фаховий
об’єднання, методист Тульчинського фахового
коледж культури
коледжу культури
23600, Вінницька область, м. 1.Відкрите заняття з фізичного виховання(або
Тульчин,
інший захід за вибором).
вул. Миколи Леонтовича, 52.
2. Обговорення відкритого заняття.
т./ф. (04335) 2-29-01
3. Ознайомлення з навчально методичною
ел. почта:
документацією з спортивної роботи, спортивною
tulchin_kulture@ukr.net
базою коледжу.
4.
Доповідь:
Формування
мотивації
до
фізкультурно-оздоровчих занять у студентів
закладів фахової вищої та предвищої освіти.
- Тульчинський фаховий коледж культури;
- Казюра Павло Іванович – викладач фізичного
виховання Вінницького фахового коледжу
мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.
5. Вивчення педагогічного досвіду викладача
фізичного виховання вищої категорії, старшого
викладача, керівника фізичного виховання
ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну КНУБА Ляховського
Ігоря Михайловича.
7. Різне.
12. 04 .2023 р.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Могилів-Подільський
Відповідальні: голова обласного методичного
медичний фаховий коледж, об’єднання, методист Могилів-Подільського
24000, Вінницька обл.,
медичного фахового коледжу
м. Могилів-Подільський,
1. Відкрите заняття з фізичного виховання(або
вул. Сагайдачного, 6
інший захід за вибором).
т./ф. (04337) 6-52-94
2. Обговорення відкритого заняття.
ел. почта:
3. Ознайомлення з навчально-методичною
mogpodmedcollege@ukr.net
документацією з спортивної роботи, спортивною
базою коледжу.
4. Доповідь: Особливості застосування засобів

фізичного виховання, які використовуються на
заняттях зі спеціальною медичною групою для
студентів закладів фахової вищої та передвищої
освіти.
Могилів-Подільський
медичний
фаховий
коледж;
- Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад.
Д.К. Заболотного.
5. Узагальнення педагогічного досвіду викладача
фізичного
виховання
Могилів-Подільського
медичного фахового коледжу (прізвище буде
уточнене).
7. Підведення підсумків роботи обласного
методичного об'єднання викладачів та керівників
фізичного виховання за 2022-2023 н. р.
Планування роботи на 2023-2024 н. р.
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
(Голова – Свинарчук Валентин Миколайович, тел. 0979344872)
Код класруму ОМО vyey7eb
28 10. 2022 р.
I ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Фаховий коледж економіки і об’єднання, методист Фахового коледжу
права ВКІ,
економіки і права ВКІ
21009, м. Вінниця,
Семінар-практикум: Використання ІКТ та
вул. Академіка Янгеля, 59
сучасних онлайн-сервісів у процесі вивчення
т./ф.61- 29 -68, ф.61-65-63
навчальної дисципліни: Захист України.
e-mail: admin@vki.vin.ua
1. Використання ІКТ та сучасних онлайн-сервісів
у дистанційній та змішаній формах навчання з
предмету: Захист України: і в позакласній роботі
з військово-патріотичного виховання молоді.
Співдоповідачі:
- КЗВО Барський гуманітарно-педагогічний
коледж імені М. Грушевського
- Вінницький фаховий коледж мистецтв ім.
М. Д. Леонтовича
2. Оцінювання знань і вмінь студентів на заняттях
предмета: Захист України з використанням
сучасних онлайн-сервісів та застосунків: критерії,
вимоги, педагогічні умови, методика.
- ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»
- Калинівський технологічний фаховий коледж
3. Практикум: Організація та проведення занять з
предмета: Захист України» з використанням
сучасних
онлайн-сервісів
(інтерактивної
платформи Google Classroom, програм для
організації відеоконференцій Zoom, Meet та ін.)
(обговорення проведеного заняття викладачем у

форматі онлайн або офлайн).
- Іллінецький аграрний фаховий коледж
4. Нова програма з навчальної дисципліни:
Захист України: особливості впровадження в
освітній процес закладів вищої та передвищої
фахової освіти.
- ВСП
«Немирівський
фаховий
коледж
будівництва, економіки та дизайну ВНАУ «
5. Стратегія роботи обласного методичного
об’єднання викладачів навчальної дисципліни
Захист України на 2022 - 2023 н. р.
Свинарчук
В. М.
–
КЗВО
«Вінницький
гуманітарно-педагогічний коледж»
27.05.2023 р.
ll ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП «Барський фаховий
об’єднання, методист ВСП «Барський фаховий
коледж транспорту та
коледж транспорту та будівництва НТУ».
будівництва НТУ»
Семінар-практикум: Впровадження сучасних
23000, Вінницька область, м. форм та методів у проведенні Навчально –
Бар, вул. Героїв Майдану,
польових зборів в умовах воєнного часу в рамках
7/32
вивчення
навчальної
дисципліни:
Захист
Контактні телефони: (04341) України.»
2-23-51, 2-16-14
1.Актуальні аспекти військово патріотичного
Email:barbktbntu@gmail.com виховання в процесі викладання: Захисту
сайт: bktbntu.com.ua
України.
2 Використання методики реабілітації для
відновлення організму в польових умовах.
(психолог)
3. Практикум «Організація та проведення занять з
предмета: Захист України під час проведення
навчально польових зборів з використанням
сучасних
онлайн-сервісів
(інтерактивної
платформи Google Classroom, програм для
організації відеоконференцій Zoom, Meet та ін.)
(обговорення проведеного заняття викладачем у
форматі онлайн або офлайн). З теми: Дії солдата
у складі бойових груп.
4 Стратегія роботи обласного методичного
об’єднання викладачів навчальної дисципліни
«Захист України» на 2023 – 2024 н. р.
Свинарчук В. М. – комунальний заклад вищої
освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний
коледж»

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(Голова – Кубай Ольга Валеріївна, тел. 0962106136 )
Код класруму ОМО oazdnr5
25. 10. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11.00 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП «Могилів-Подільський об’єднання,
методист
ВСП
«Могилівтехнолого-економічний
Подільський технолого-економічний фаховий
фаховий коледж ВНАУ»
коледж ВНАУ»
24000, Вінницька область
1. Планування і організація роботи обласного
м. Могилів-Подільський
методичного об'єднання на 2022-2023 н. р.
вул. Київська, 40/1
2. Семінар за темою: Шляхи підвищення
т./ф. (04337) 6-28-50
мотиваційної діяльності студентів при вивченні
ел. пошта:
дисципліни «Охорони праці».
mptekvnay@gmail.com
Доповідачі:
ВСП
«Могилів-Подільський
технологоекономічний фаховий коледж ВНАУ»
- ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
- Вінницький фаховий коледж мистецтв
ім. М. Д. Леонтовича
- Іллінецький державний аграрний коледж.
3. Вивчення досвіду роботи викладача охорони
праці (уточнюється)
15.03.2022 р.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
Вінницький технічний
об’єднання, методист Вінницького технічного
фаховий коледж
фахового коледжу, методист базового закладу
21021, м. Вінниця,
освіти.
вул. Хмельницьке шосе,91/2 1. Конференція за участю студентів на тему:
т. 51-33-81,
Безпека життєдіяльності в моїй майбутній
ф. 43-99-19,46-11-72
професійній діяльності. Беруть участь усі заклади
ел. пошта:
освіти.
tech.college@vtc.vn.ua
2. Узагальнення досвіду роботи викладача
3. Підведення підсумків роботи методичного
об’єднання за 2022-2023 н. р. та планування
роботи на 2023-2024 н. р.
- Кубай О. В. – голова обласного методичного
об'єднання.
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТРАНСПОРТНИХ
ДИСЦИПЛІН
(Голова – Дяченко Володимир Анатолійович, тел.: 0969740816)
Код класруму ОМО: z33pxnx
04. 11. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год.
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП «Вінницький фаховий об’єднання, методист ВСП «Вінницький фаховий
коледж НУХТ»
коледж НУХТ»

21100, м. Вінниця, вул.
Привокзальна 38
т. : (0432) 27-37-76
ел. пошта :
vcnuft@ukr.net
vpcnuft@gmail.com
сайт: http://www.vcnuft.vn.ua

05.05.2023 р.
Початок об 11 год.
ВСП «Ладижинський
фаховий коледж ВНАУ»
24321, Вінницька обл.,
м. Ладижин, вул. Петра
Кравчика, 5
т. 380(97)-668-36-68
ел. пошта : lkoledj@meta.ua
сайт: https://lad.vnau.com.ua/

1. Зустріч з адміністрацією коледжу.
2. Ознайомлення з матеріальною базою коледжу.
3. Конференція: Формування професійних
компетенцій організації технологічних процесів в
сучасному автосервісі при підготовці фахівців
спеціальності Автомобільний транспорт.
Усім
учасникам
методичного
об`єднання
надіслати матеріали для участі в конференції на
ел. адресу ВСП «Вінницький фаховий коледж
НУХТ» до 28. 10. 2022 р.
4. Розробка положення для конкурсу: Кращий за
професією (транспортні дисципліни).
5. Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу
ІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного
об’єднання, ВСП «Ладижинський фаховий
коледж ВНАУ»
1. Зустріч з адміністрацією коледжу. Проведення
жеребкування для участі команд в конкурсі.
2. Проведення конкурсу: Кращий за професією з
транспортних дисциплін. Команди навчальних
закладів.
3. Підведення підсумків роботи за 2022-2023 н. р.
та планування роботи на 2023-2024 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ І
ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН
(Голова – Кукурудзяк Леся Василівна, тел. 0971910405)
Сайт - https://sites.google.com/d/14rpJyRsGPOPR-Sc1a7Up9tPNHzuCK3c/p/1Uk1nuZ2lUaXKEqSJHBUB_OPt1ANutQub/edit
18. 11. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11 год,
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП «Тульчинський
об'єднання, методист коледжу.
фаховий коледж
1. Використання сучасних технологій навчання
ветеринарної медицини
при організації практичного навчання (навчальна
БНАУ»
практика)
здобувачів
освіти
в
умовах
23600, Вінницька область,
дистанційного навчання.
м. Тульчин,
- Денис Архіпов – представник ТОВ «ТЕФМ Лтд»
вул. М. Леонтовича, 55
- «Етичні та юридичні аспекти автоматизації
т./ф. (04335) 2-24-72
бізнесу в сучасних умовах, їх використання в
ел.
пошта: освітньому середовищі»;
vettehnikum2017@ukr.net
- Шепета С. В. – голова циклової комісії
економічних дисциплін ВСП «Тульчинський
фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ» «Залучення роботодавців у якості стейкхолдерів
до організації практичного навчання здобувачів
освіти»;
- Рудь О. В. – викладач економічних дисциплін

31. 01. 2023 р.
Початок об 11 год.
Вінницький технічний
фаховий 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
30.05.2023 р.
Початок об 11 год.
ВСП «Чернятинський
фаховий коледж ВНАУ» ,
23124, Вінницька область,
Жмеринський район,
с. Чернятин
вул. Графа Львова, 28 т./ф.
(04332)3-24-25
ел. пошта:
chernyatin@ukr.net

ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ» «Використання
технологій
дослідницького
навчання і проєктної освіти в організації
практичного навчання».
2.Підготовка
до
проведення
Конкурсу
студентських проектів податкових реформ
(обговорення
Положення,
створення
організаційного комітету).
Вінницький
технічний
фаховий
коледж.
Щегоцька Н. М., Українець Н. В. Організація та
підготовка проведення Конкурсу студентських
проектів податкових реформ (обговорення
Положення,
формування
організаційного
комітету)
3.Вивчення досвіду роботи викладачів коледжу:
вивчення
досвіду
роботи
викладача
ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ» –
Рожко З. П. – «Використання інноваційних
інтернет інструментів для дистанційного
навчання»;
- ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
- Матеуш І. М. «Коуч-технології – ефективний
чинник розкриття особистості студента»
Надіслати електронні варіанти доповідей та
записатись до обговорення заявленого питання
мають можливість всі бажаючі учасники
методичного об’єднання.
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.
ІІІ ЗАСІДАННЯ
Відповідальні: голова обласного методичного
об’єднання, методист коледжу.
1. Підходи, форми та методи до планування,
аналізу, контролю й оцінки власної роботи та
роботи інших осіб у професійній діяльності
майбутніх фахівців.
- представники Вінницького фахового коледжу
будівництва, архітектури та дизайну КНУБіА.
- Кукурудзяк Л. В. – голова методичного
об’єднання.

vspchernyatin@gmail.com

2. Підведення підсумків апробації досвіду
викладачів, що був заявлений до вивчення на І
засіданні методичного об'єднання.
3. Підведення підсумків роботи за 2022- 2023н. р.
та планування діяльності на 2023-2024 н. р.

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН
(голова Кожарко Анатолій Костянтинович, тел. 0674429762;
код Google Classroom: vz66r4p; e-mail: kozh69@ukr.net)
27. 10. 2022р.
I ЗАСІДАННЯ
Початок об 11.00
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП «Барський фаховий
об’єднання, методист ВСП «Барський фаховий
коледж транспорту та
коледж транспорту та будівництва НТУ»
будівництва НТУ»
1. Інноваційні засоби вивчення загальнотехнічних
23000, Вінницька область,
і фахових дисциплін (педагогічні майстер-класи).
м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1.1. Обговорення майстер-класів.
7/32
2. Обмін досвідом на тему: Інноваційні засоби
т./ф (04341) 2-23-51
вивчення загальнотехнічних і фахових дисциплін:
ел. пошта:
- Вінницький технічний фаховий коледж;
barbktbntu@gmail.com
- ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва,
сайт: bktbntu.сom.ua
архітектури та дизайну КНУБА;
- ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажноекономічний коледж»
3. Вивчення досвіду роботи викладачів
Лаврентьєва С. В. (ВСП «Немирівський фаховий
коледж будівництва, економіки та дизайну
ВНАУ»),
Присяжнюка
Д. В.
(ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ».)
4. Узагальнення досвіду роботи викладача
загальнотехнічних дисциплін Козирського В. Б.
(Барський фаховий коледж транспорту та
будівництва НТУ ).
5. Підготовка до обласної науково-практичної
конференції: «Молодь у світі сучасних
технологій» студентів і викладачів закладів ФПО
Вінницької області.
22.02. 2023 р.
II ЗАСІДАННЯ
Початок об 11.00
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП «Вінницький фаховий об’єднання, заст. директора з навч.-методичної
коледж НУХТ»
роботи ВСП Вінницький фаховий коледж НУХТ»
21100, м. Вінниця,
1. Обласна науково-практична конференція:
вул. Привокзальна, 38
«Молодь у світі сучасних технологій» студентів і
т.27-37-76,
викладачів закладів ФПО Вінницької області .
ф.27-73-93, 27-98-22
2. Узагальнення досвіду роботи викладачів
ел. пошта: vcnuft@ukr.net
Лаврентьєва С. В. (ВСП «Немирівський фаховий
сайт: www.vcnuft.vn.ua
коледж будівництва, економіки та дизайну
ВНАУ»), Присяжнюка Д. В.
(ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»).

3. Підведення підсумків роботи за 2022-2023 н. р.
та планування роботи на 2023-2024 н. р.
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КРЕСЛЕННЯ, ОСНОВ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА
МЕТРОЛОГІЇ
(Голова – Янчук Ніна Андріївна, моб. 0971895838)
Код класруму ОМО: hvztzw3
10. 11. 2022 р.
І ЗАСІДАННЯ
Початок об 11.00
Відповідальні: голова обласного методичного
ВСП Вінницький фаховий
об’єднання, методист ВСП Вінницький фаховий
коледж будівництва,
коледжу будівництва, архітектури та дизайну
архітектури та дизайну
КНУБА
КНУБА
1. Воркшоп з професійного розвитку викладачів
21001, м. Вінниця,
Досконалість у викладанні графічних дисциплін і
просп. Коцюбинського, 53.
навчанні здобувачів.
т/ф. 65-79-10
- Вінницький фаховий коледж будівництва,
ел. пошта:vinbudtex@vn.ua
архітектури та дизайну КНУБА.
2. Інноватика застосування 3-D технологій в
інженерній графіці як кінцевий результат
здобуття фахових компетентностей здобувачів
освіти.
- Дідик Іван Олександрович
ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»
3. Підготовка до проведення обласної науковометодичної конференції: Інноваційні технології в
інженерній графіці, основах стандартизації,
управління якістю продукції та метрології.
4.
Вивчення
досвіду
роботи
викладача
ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»
Табачук Вікторії Олександрівни.
05. 04. 2023 р.
ІІ ЗАСІДАННЯ
Початок об 11.00
Відповідальні: голова обласного методичного
Фаховий коледж економіки і об’єднання, методист фахового коледжу
права ВКІ
економіки і права ВКІ
21009, м. Вінниця,
1. Обласна науково-методична конференція:
вул. Академіка Янгеля, 59
Інноваційні технології в інженерній графіці,
т. 61-29-68, ф.61-65-63
основах стандартизації, управління якістю
e-mail: admin@vki.vin.ua
продукції та метрології.
2. Узагальнення досвіду роботи викладача ВСП
«Вінницький фаховий коледж НУХТ» Табачук
Вікторії Олександрівни.
3. Підведення підсумків роботи методичного
об’єднання за 2022-2023 н. р. та планування
роботи на 2023-2024 навчальний рік.

Методист Ради директорів

Леся. МОТОРНА

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ У
2022-2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
№
з/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

Методичне об’єднання
Практичних психологів

Дата
20.09.22 р.

Місце проведення

Навчально-методичний
центр
психологічної служби системи
освіти Вінницької області
Методистів та голів ОМО
27.09. 22 р. Вінницький технічний фаховий
коледж
Заступників директорів з 12.10.22 р. ВСП
«Вінницький
фаховий
навчальної роботи
коледж
економіки
та
підприємництва ЗУНУ»
Викладачів інформатики та 20.10.22 р. ВСП
«Вінницький
фаховий
комп'ютерних дисциплін
коледж НУХТ»
Заступників директорів з 21.10.22 р. ВСП «Вінницький торговельновиховної роботи
економічний фаховий коледж
ДТЕУ»
Викладачів охорони праці та 25.10. 22 р. ВСП
«Могилів-Подільський
безпеки життєдіяльності
технолого-економічний фаховий
коледж ВНАУ»
Практичних психологів
25.10. 22 р Вінницький технічний фаховий
коледж
Викладачів
27.10.22 р. КЗВО «Барський фаховий коледж
загальнотехнічних дисциплін
транспорту та будівництва НТУ»
Викладачів захисту України
28.10.22 р. Фаховий коледж економіки і
права ВКІ
Викладачів та керівників 01.11.22 р. Тульчинський фаховий коледж
фізичного виховання
культури
Викладачів хімії та біології
02.11.22 р. ВСП «Чернятинський фаховий
коледж ВНАУ»
Практичних психологів
08.11.22 р. КЗВО «Барський гуманітарнопедагогічний
коледж
імені
Михайла Грушевського»
Викладачів
транспортних 04.11.22 р. ВСП
«Вінницький
фаховий
дисциплін
коледж НУХТ»
Викладачів
української 09.11.22 р. Вінницький медичний фаховий
філології
коледж ім. акад. Д. К. Заболотного
Викладачів креслення, основ 10.11. 22 р. ВСП Вінницький фаховий коледж
стандартизації,
управління
будівництва,
архітектури
та
якістю
продукції
та
дизайну КНУБА
метрології
Викладачів математики
15.11.22 р. ВСП «Немирівський фаховий
коледж будівництва, економіки та
дизайну ВНАУ»
Викладачів іноземних мов
16.11.22 р. Калинівський
технологічний
фаховий коледж
Викладачів
суспільних 17.11.22 р. ВСП «Ладижинський фаховий

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.

дисциплін
Викладачів економічних
фінансових дисциплін

коледж ВНАУ»
і 18.11.22 р. ВСП «Тульчинський фаховий
коледж ветеринарної медицини
БНАУ»
Заступників директорів з 23.11. 22 р. КЗВО «Вінницький гуманітарновиробничого навчання
педагогічний коледж»
Викладачів фізики
24.11.22 р. Вінницький медичний фаховий
коледж
імені
академіка
Д. К. Заболотного
Викладачів
зарубіжної 29.11.22 р. Вінницький
транспортний
літератури
фаховий коледж
Практичних психологів
29.11.22 р. ВСП «Ладижинський фаховий
коледж ВНАУ»,
Фаховий коледж економіки і
права ВКУ.
Завідувачів відділенням
30.11.22 р. ВСП
«Вінницький
фаховий
коледж
економіки
та
підприємництва ЗУНУ»
Викладачів економічних і 31.01.23 р. Вінницький технічний фаховий
фінансових дисциплін
коледж
Викладачів
22.02.23 р. ВСП
«Вінницький
фаховий
загальнотехнічних дисциплін
коледж НУХТ»
Практичних психологів
22.02.23 р. КЗВО «Барський гуманітарнопедагогічний
коледж
імені
Михайла Грушевського»
Викладачів охорони праці та 15.03.23 р. Вінницький технічний фаховий
безпеки життєдіяльності
коледж
Викладачів
зарубіжної 28.03.23 р. ВСП «Немирівський фаховий
літератури
коледж будівництва, економіки та
дизайну ВНАУ»
Викладачів математики
29.03.23 р. ВСП «Вінницький торговельноекономічний фаховий коледж
ДТЕУ»
Викладачів креслення, основ 05.04.23 р. Фаховий коледж економіки і
стандартизації,
управління
права ВКІ
якістю
продукції
та
метрології
Викладачів та керівників 12.04.23 р. Могилів-Подільський медичний
фізичного виховання
фаховий коледж
Викладачів інформатики та 20.04.23 р. КЗВО «Вінницький гуманітарнокомп'ютерної техніки
педагогічний коледж»
Викладачів
української 25.04.23 р. ВСП «Технологічно-промисловий
філології
фаховий коледж ВНАУ»
Завідувачів відділення
27.04.23 р. Тульчинський фаховий коледж
культури
Викладачів іноземних мов
03.05.23 р. ВСП
Вінницький
коледж
будівництва,
архітектури
і
дизайну КНУБА

37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Викладачів
транспортних 05.05.23 р. ВСП «Ладижинський фаховий
дисциплін
коледж ВНАУ»
Викладачів
суспільних 11.05. 23 р. Вінницький
транспортний
дисциплін
фаховий коледж
Викладачів хімії та біології
17.05.23 р. Вінницький медичний фаховий
коледж ім. акад. Д. К. Заболотного
Заступників директорів з 18.05.23 р. Фаховий коледж економіки і
виховної роботи
права
Вінницького
кооперативного інституту
Головних бухгалтерів
19.05.23 р. ВСП
«Технологічно
–
промисловий фаховий коледж
ВНАУ»
Викладачів фізики
23.05.23 р. ФМГ-17
Викладачів захисту України
27.05.23 р. ВСП «Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва НТУ»
Викладачів економічних і 30.05.23 р. ВСП «Чернятинський фаховий
фінансових дисциплін
коледж ВНАУ»
Заступників директорів з Дату буде Вінницький технічний фаховий
виробничого навчання
уточнено
коледж
Методистів та голів ОМО
02.06.23 р ДВНЗ
«Могилів-Подільський
монтажно-економічний коледж»
Заступників директорів з 07.06.23 р. ВСП Вінницький фаховий коледж
навчальної роботи
будівництва,
архітектури
та
дизайну КНУБА

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ
ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ
НА 2022-2023 Н. Р.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IV Всеукраїнська науковометодична
конференція
Сучасні педагогічні технології
та
інноваційні
методики
навчання в підготовці фахівців
у закладах фахової передвищої
освіти:
досвід,
проблеми,
перспективи
Міжнародний
конкурс
з
української мови імені Петра
Яцика
Обласний етап Міжнародного
мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської
молоді ім. Т. Г. Шевченка
Конференція:
Формування
професійних
компетенцій
організації
технологічних
процесів
в
сучасному
автосервісі при підготовці
фахівців
спеціальності
Автомобільний транспорт.
Конкурс
студентських
проектів податкових реформ
серед студентів коледжів і
технікумів Вінницької області.
Обласна
науково-практична
конференція: «Молодь у світі
сучасних
технологій»
студентів і викладачів закладів
ФПО Вінницької області.
Конференція
за
участю
студентів на тему: «Безпека
життєдіяльності
в
моїй
майбутній
професійній
діяльності».
VIІІ
науково-практична
краєзнавча
викладацькостудентська конференції «Моя
Україна:
історія
та
сьогодення».
Студентський форум на тему:
Україна очима зарубіжних
майстрів слова.

Вінницький технічний фаховий
коледж

Департамент
гуманітарної
політики Вінницької ОДА
Департамент
гуманітарної
політики Вінницької ОДА
04.11.22 р.

ВСП «Вінницький
коледж НУХТ»

фаховий

31.01.23 р.

Вінницький технічний фаховий
коледж

22.02.23 р.

ВСП «Вінницький
коледж НУХТ»

15.03.23 р.

Вінницький технічний фаховий
коледж

21.03.23 р.

Вінницький технічний фаховий
коледж

28.03.23 р.

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

фаховий

10. Обласна
олімпіада
математики (ІІ етап).
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

з

29.03.23 р.

ВСП «Вінницький торговельноекономічний фаховий коледж
ДТЕУ»
Обласна
науково-методична 05. 04. 23 р. Фаховий коледж економіки і
конференція:
Інноваційні
права ВКІ
технології
в
інженерній
графіці,
основах
стандартизації,
управління
якістю
продукції
та
метрології».
Обласна
олімпіада
з 20. 04. 23 р. КЗВО
«Вінницький
інформатики (ІІ етап)
гуманітарно-педагогічний
коледж»
Конкурс пошукових і науково- 25 .04. 23 р. ВСП
«Технологічнодослідницьких
робіт
з
промисловий фаховий коледж
української мови і літератури.
ВНАУ»
Творчий конкурс з іноземних 26. 04. 23 р. Вінницький технічний фаховий
мов серед здобувачів освіти
коледж
ЗФПО «Світ мов і мови світу».
Конкурс
«Кращий
за 05. 05. 23 р. ВСП «Ладижинський фаховий
професією
(транспортні
коледж ВНАУ»
дисципліни)».
Обласна олімпіада з історії 11. 05. 23 р. Вінницький
транспортний
України
серед
здобувачів
фаховий коледж
освіти
закладів
фахової
передвищої освіти Вінницької
області.
Веб-квест з хімії, біології та 17. 05. 23 р. Вінницький медичний фаховий
екології серед студентів І
коледж
ім.
акад.
Д. К.
курсів
закладів
фахової
Заболотного
передвищої освіти Вінницької
області.
Обласна олімпіада з фізики.
23. 05. 23 р. ФМГ №17 м. Вінниці
Проведення
виставки Дату буде Вінницький технічний фаховий
досягнень ЗФПО Вінницької уточнено коледж
області.

