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НАКАЗ 

 

     11.11.2021                                      м.Київ                              № 23/ 2021 
 

     «Про проведення засідання Всеукраїнського методичного об’єднання 

викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій» у 2021-2022 

навчальному році». 

        З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, 

встановлення взаємозв’язків між освітніми закладами, обміну досвідом, 

 

    НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2021 - 2022 навчальному році засідання 

Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Інформатики та 

комп’ютерних технологій»   закладів фахової передвищої освіти на базі 

ВСП «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету 

«Одеська політехніка» в дистанційному режимі. Дата проведення 25 

листопада 2021року, платформа Skype.  

 

2. Директорам  закладів фахової передвищої освіти: 

2.1 Директору Херсонського політехнічного  фахового коледжу 

забезпечити проведення засідання Всеукраїнського методичного об’єднання 

викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  у дистанційному 

режимі. 

2.2. Забезпечити можливість Головам обласних методичних 

об’єднань взяти участь  у засіданні Всеукраїнського методичного об’єднання 

викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій» у дистанційному 

режимі. 

 

3. Головам обласних методичних об’єднань : 

3.1.  Голові ВМО викладачів інформатики та комп’ютерної техніки 

(Яковенко В.Д.) до 15 листопада 2021 року надіслати до закладів фахової 



передвищої освіти листи-запрошення з програмою проведення засідання 

Всеукраїнського методичного об’єднання, а також з координатами освітнього 

закладу. 

3.2. Головам обласних методичних об’єднань «Інформатики та  

комп’ютерних технологій»  закладів фахової передвищої освіти до   22 

листопада 2021 року надіслати до Херсонського політехнічного  фахового 

коледжу пропозиції щодо проведення засідання Всеукраїнського 

методичного об’єднання та список осіб, що будуть представляти область.  

    

  4. Відповідальними за проведення  засідання методичного 

об’єднання призначити: 

Яковенко Віру Дмитрівну – голову Всеукраїнського методичного 

об’єднання «Інформатики та комп’ютерних технологій»,  

(ел. адреса:       hptk_progr@ukr.net     моб. тел. : 050- 764- 88- 73) 

Овчара Івана Миколайовича -  заступника  голови Всеукраїнського 

методичного об’єднання «Інформатики та комп’ютерних технологій»,                

(ел. адреса:       ov4ar_80@meta.ua   моб. тел. : 067-392-22-84) 

Сушму Анастасію Володимирівну – секретаря Всеукраїнського 

методичного об’єднання «Інформатики та комп’ютерних технологій», (ел. 

адреса:       Mail@polytech.cv.ua  моб. тел. : 066-642-56-97) 

 

 

 

Голова Спілки обласних Рад  

директорів 

ЗФПО  України                                      Анатолій ПОХРЕСНИК 
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