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   НАКАЗ 

12 жовтня 2021 р.               м. Київ    № 21/2021 

 

Про проведення VI засідання Всеукраїнського методичного 

об’єднання викладачів Транспортних технологій у 2021-2022 

навчальному році 

 

З метою підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-

професійним ступенем  Фаховий молодший бакалавр за спеціальністю               

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), встановлення 

взаємозв’язків між закладами освіти, обміну досвідом. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2021-2022 навчальному році VI засідання 

Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів Транспортних 

технологій закладів фахової передвищої освіти 18 листопада 2021 року в 

онлайн - режимі.  

В рамках VI засідання Всеукраїнського методичного об’єднання 

викладачів Транспортних технологій провести ІІІ Науково-практичну 

конференцію: Транспортні технології: стан, проблеми, перспективи. 

Організатори: Вінницький технічний коледж, ВСП «Одеський 

автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного університету «Одеська 

політехніка», Чернівецький транспортний фаховий коледж, ВСП 

«Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного 

університету», ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж». 

 



2. Директорам  закладів фахової передвищої освіти: 

2.1. Директору структурного підрозділу «Одеський автомобільно-

дорожній фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» 

організувати онлайн - конференцію VI засідання Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів Транспортних технологій закладів 

фахової передвищої освіти. 

3. Головам циклових комісій: 

3.1. Голові циклової  комісії транспортних технологій Вінницького 

технічного коледжу до 23 жовтня 2021 року надіслати до закладів фахової 

передвищої освіти листи-запрошення, а також online посилання, за яким 

можна приєднатись до участі в засіданні.  

Реєстрація учасників засідання до 10 листопада за посиланням 

https://cutt.ly/kE4UuLj 

3.2. Головам циклових комісій транспортних дисциплін закладів фахової 

передвищої освіти до 5 листопада 2021 року надіслати на електронну адресу 

transport.technology.2018@gmail.com пропозиції щодо проведення VI 

засідання Всеукраїнського методичного об’єднання. 

4. Відповідальні за проведення засідання методичного об’єднання: 

– Гринчук Олена Дмитрівна – голова ВМО, голова циклової комісії 

транспортних  технологій Вінницького технічного коледжу (тел. 

+380679637170); 

– Фіголь Світлана Іванівна – контент-менеджер ВМО, завідувачка 

електромеханічного відділення, викладач циклової комісії транспортних 

технологій Вінницького технічного коледжу (тел. +380676075462); 

Сайт ВМО: https://sites.google.com/view/uma-tt/   

– Якайтіс Інга Бронюсівна – кандидат наук з державного управління, 

викладач –методист; 

– Венгер Альбіна Сергіївна – завідувачка відділення транспортних систем 

ВСП «ОАДФК ДУ»; 

– Колотило Олексій Васильович – голова циклової комісії загально-

професійних дисциплін Автомобільного господарства, викладач вищої 

категорії; 

– Лозинський Ігор Миколайович – голова циклової комісії організації 

перевезень та будівництва автомобільних доріг і аеродромів. 

 

Голова Спілки обласнихРад директорів 

 ЗФПО  України                                                Анатолій ПОХРЕСНИК 
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                                                    Додаток А 

Основні тематичні напрямки засідання  

 

1. Транспортні технології: виклики та проблеми організації освітнього 

процесу в закладах фахової передвищої освіти. 

2.Транспортні технології та ринок транспортних послуг.  

3. Організація та безпека дорожнього руху, запобігання ДТП.  

4. Економіка та планування роботи автомобільного транспорту.  

5. Управління конкурентоспроможністю підприємств транспорту.  

6. Економічна стабільність транспортних підприємств. 

7. Новітні інформаційні технології на транспорті.  

8. Нормативно - правове регулювання перевезень. 

5. Різне. 

 

Для підготовки проекту рішення Всеукраїнського методичного 

об’єднання викладачів Транспортних технологій, просимо надіслати 

пропозиції (підручники, посібники, методичні розробки і т.д. для розгляду на 

засіданні ВМО ) на електронну адресу: transport.technology.2018@gmail.com 
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