
 
                                                                         

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

01042,м. Київ, 

вул. Іоанна Павла ІІ,17 

                                                                               тел., факс (044) 528-65-96 

                E – mail: RADA_2009@ukr.net   

           сайт: spylka.com.ua  

                                                              

НАКАЗ 

28.09. 2021 р.                                                    м. Київ        № 20/2021 

 

«Про створення та організацію роботи Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Радіотехніки та 

телекомунікаційних технологій» у 2021-2022 навчальному році»  

 

З метою підвищення якості підготовки фахових молодших бакалаврів 

за спеціальністю 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,  

встановлення взаємозв’язків між закладами освіти, обміну досвідом 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити з 30 вересня 2021 року Всеукраїнське методичне 

об’єднання викладачів «Радіотехніки та телекомунікаційних технологій»  

закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахових молодших 

бакалаврів. 

2. Призначити Головою Всеукраїнського методичного об’єднання 

викладачів «Радіотехніки та телекомунікаційних технологій» Цирульника 

Сергія Михайловича – голову ЦК «Радіотехніка» Вінницького фахового 

технічного коледжу, голову оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

радіоелектроніки. 

3. Провести у 2021/2022 навчальному році засідання Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Радіотехніки та телекомунікаційних 

технологій»  закладів фахової передвищої освіти, що здійснюють підготовку 



фахових молодших бакалаврів, на базі Вінницького фахового технічного 

коледжу в on-line режимі 3 листопада 2021 р. 

4. Директорам  коледжів і технікумів: 

4.1. Директору Вінницького фахового технічного коледжу забезпечити 

проведення Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

«Радіотехніки та телекомунікаційних технологій»  закладів фахової 

передвищої освіти. 

4.2. Забезпечити участь представників від закладу освіти, членів 

оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки та 

керівників команд, що приймали участь у Всеукраїнських олімпіадах з 

радіоелектроніки, в методичному об’єднанні. 

 

5. Головам циклових комісій: 

5.1. Голові циклової комісії радіотехніки  Вінницького фахового 

технічного коледжу до 7 жовтня 2021 року надіслати до закладів фахової 

передвищої освіти листи-запрошення з програмою проведення методичного 

об’єднання Всеукраїнського методичного об’єднання, а також online 

посилання, за яким можна приєднатись до участі в засіданні. 

5.2. Головам циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  до 

26 жовтня 2021 року надіслати до Вінницького фахового технічного 

коледжу пропозиції щодо проведення засідання Всеукраїнського 

методичного об’єднання та список осіб, що будуть брати участь закладу 

освіти.   

6. Відповідальні за проведення  засідання методичного об’єднання: 

– Цирульник Сергій Михайлович – голова циклової комісії 

радіотехніки Вінницького фахового технічного коледжу, тел. +380685731145, 

e-mail: sovm@.ukr.net; sergey.tsyrulnik@vtc.vn.ua; 

– Вернигора Валентина Володимирівна – завідувач радіотехнічним 

відділенням  Вінницького фахового технічного коледжу,  тел. 

+380677376930, e-mail: vernygora.valya@gmail.com, 

valentina.vernugora@vtc.vn.ua 

 

 

Голова Спілки обласних 

Рад директорів ЗФПО  України                         Анатолій ПОХРЕСНИК 

 

 

 

 

 



Додаток А 

 

Орієнтовна програма  засідання Всеукраїнського методичного 

об’єднання викладачів «Радіотехніки та телекомунікаційних технологій» 

 

1. Особливості європейських проєктів у сфері 5G та виклики для 

України (Роман Одарченко, д.т.н., завідувач кафедри телекомунікаційних та 

радіоелектронних систем Національного авіаційного університету, м. Київ.). 

2. Як коледжі можуть долучатись до європейських програм підтримки 

цифрових інновацій (Іван Кульчицький, президент ГО Агенція Європейських 

Інновацій, керівник національного контактного пункту програми Горизонт 

2020 за напрямком ІКТ). 

3. Практикум з інформаційних технологій в телекомунікаціях та 

радіотехніці. Особливості проведення в умовах очного та змішаного 

навчання (Сергій Цирульник, к.т.н., голова циклової комісії радіотехніки 

Вінницького фахового технічного коледжу). 

4. Обговорення проєктів стандартів за спеціальністю 171 «Електроніка», 

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (учасники методичного об’єднання). 

5. Обговорення порядку проведення та типу завдань  X Всеукраїнської 

олімпіади з радіоелектроніки серед студентів закладів фахової передвищої 

освіти, що здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів (оргкомітет 

олімпіади). 

6. Різне. 

 

Для підготовки проекту рішення Всеукраїнського методичного 

об’єднання викладачів «Радіотехніки та телекомунікаційних технологій», 

просимо підготувати пропозиції в паперовому та електронному варіанті з 

питань 4, 5. 

 


