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                                                                               НАКАЗ 

24 жовтня 2016 р.                                          м. Київ                             № 35/2016  

 
     «Про створення та організацію роботи Всеукраїнського методичного 
об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій» у 
2016-2017 навчальному році». 
 

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, 
встановлення взаємозв’язків між навчальними закладами, обміну досвідом, 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Створити з 24 жовтня  2016 року Всеукраїнське методичне об’єднання 
викладачів інформатики та програмування та  закріпити назву за 
Всеукраїнським методичним об’єднанням як об’єднання «Інформатики 
та комп’ютерних технологій» ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України. 

2. Призначити Головою Всеукраїнського методичного об’єднання 
«Інформатики та комп’ютерних технологій» та Головою 
організаційного комітету проведення ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики та комп’ютерних технологій завідувача 
відділенням комп’ютерної та програмної інженерії Херсонського 
політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 
університету, к.т.н., доцента Яковенко Віру Дмитрівну. 



3. Створити організаційний комітет для проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерних 
технологій у складі: 

 
 
1. Яковенко Віра Дмитрівна,  

голова оргкомітету 

Херсонський політехнічний коледж 
Одеського національного політехнічного 
університету 

2 Карпенко Наталія Дмитрівна Київський технікум готельного 
господарства 

3 Носов Павло Сергійович Херсонський політехнічний коледж 
Одеського національного політехнічного 
університету 

4 Овчар Іван Миколайович,  

заступник голови 
оргкомітету 

Вінницький технічний коледж 

5 Палаус Ольга Миколаївна  

 

Гірничо-електромеханічний коледж  
 ДВНЗ «Криворізький Національний 
Університет»   

6 Сушма Анастасія 
Володимирівна, секретар 
оргкомітету 

Державний вищий навчальний заклад 
«Чернівецький політехнічний коледж» 

 
4.  Провести у 2016/2017 навчальному році 30.11.16 р. – 02.12.16 р. на 

базі Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 
політехнічний коледж» (за погодженням з керівництвом коледжу) 
засідання Всеукраїнського методичного об’єднання «Інформатики та 
комп’ютерних технологій» за участю голів обласних  методичних 
об’єднань викладачів інформатики та програмування. 

5. Директорам  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: 
5.1. Директору Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 
політехнічний коледж» забезпечити проведення засідання  МО «Інформатики 
та комп’ютерних технологій» ВНЗ І-ІІ р.а. України; 
5.2. Відрядити голів обласних  методичних об’єднань викладачів 
інформатики та програмування, членів оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики та комп’ютерних технологій. Оплату відряджень 
учасників засідання здійснити за рахунок їх навчальних закладів. 
 



 
6. Підтвердження на участь у засіданні методичного  об’єднання подати 
до 15 листопада 2016року.  
 
КОНТАКТИ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ: 

м. Чернівці, Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький 
політехнічний коледж"   

                         ел. адреса:  Mail@polytech.cv.ua 

                         моб. тел. : 050 37 44 143    Фесік  Людмила Іванівна 

м. Херсон,  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету  

                         ел. адреса:  hptk_progr@ukr.net 

                         моб. тел. : 050- 764- 88- 73   Яковенко Віра Дмитрівна 

 

Голова Спілки обласних Рад директорів 
 ВНЗ І-ІІ р.а. України                                                               А.К.Похресник 
 

 

 

 

 

 

 

 


