
03 листопада 2021 року  об 11.00 год. у Мирогощанському аграрному 

фаховому коледжі відбудеться обласне методичне об’єднання викладачів 

фізики закладів фахової передвищої освіти Рівненської області. 

Форма проведення: дистанційна (конференція Google Meet). 

 

П Р О Г Р А М А  

засідання обласного методичного об’єднання викладачів 

фізики закладів фахової передвищої освіти Рівненської 

області 

 

Тема: « Модернізація освітнього процесу у фахових коледжах шляхом 

впровадження сучасних інноваційних технологій під час вивчення 

природничих дисциплін» 

Підключитись до конференції можна за посиланням: 

meet.google.com/jvb-qywp-ubu 
 

10.50-11.00 – Підключення учасників онлайн-зустрічі. 
 

11.00-11.05 – Відкриття методичного об’єднання.  

В’ячеслав БІЛЕЦЬКИЙ 

кандидат педагогічних наук, голова обласного 

методичного об’єднання викладачів фізики, голова 

циклової комісії природничих та фізико-математичних 

дисциплін 
 

11.05-11.15 – Особливості організації освітнього процесу в Мирогощанському 

аграрному фаховому коледжі в сучасних умовах». 

Ірина ДУХНИЧ 

заступник директора з виховної 

роботи Мирогощанського аграрного фахового коледжу 
 

11.15-11.25 – Вітальне слово методиста Ради директорів закладів фахової 

передвищої освіти Рівненської області.  

Віталій ПРОЦЮК 
 

11.25-11.40 – Використання віртуальних хімічних лабораторій в умовах 

дистанційного навчання.  

Ігор ВОЙТОВИЧ 

доктор пед. наук, професор, завідуючий кафедри 

інформаційно-комунікаційних технологій та методики 

викладання інформатики РДГУ 
 

11.40-12.00 – Обговорення виступу. Відповіді на запитання. 
 

12.00-12.15 – Розвиток природничо-математичної освіти (STEM-освіти) та її роль 

у формуванні креативних та інноваційних якостей студента фахового коледжу.  

В’ячеслав БІЛЕЦЬКИЙ 

кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії 

РФКЕБ, викладач-методист 



12.15-12.30 – Обговорення виступу. Відповіді на запитання. 
 

12.30-12.45 – Використання технологій дистанційного навчання у фахових 

коледжах під час вивчення природничих дисциплін. 

Ольга БАБИЧ 

завідувач навчально-методичного кабінету, викладач 

циклової комісії природничо-математичних дисциплін 

Мирогощанського аграрного фахового коледжу, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 
 

12.45-13.00 – Обговорення виступу. Відповіді на запитання. 
 

13.00-13.15 – Використання інноваційних технологій та освітніх платформ при 

викладанні фізики. 

Віталій ПОВЕДІНКА 

Викладач циклових комісій природничо-математичних, 

та електротехнічних дисциплін, спеціаліст вищої 

категорії 
 

13.15-13.30 – Обговорення виступу. Відповіді на запитання. 
 

13.30-13.45 – Можливості використання QR-кодів у навчанні фізики. 

Анатолій КОКОРСЬКИЙ 

викладач ЗТД і фізики Дубенського педагогічного 

фахового коледжу РДГУ, викладач вищої категорії 
 

13.45-14.00 – Обговорення виступу. Відповіді на запитання. 
 

14.00-14.15 – Навчально-методичний посібник і його роль у формуванні 

професійних компетентностей фахового молодшого бакалавра. Презентація 

навчально методичного посібника «Фізика і астрономія на календарі»  

В’ячеслав БІЛЕЦЬКИЙ 

кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії 

РФКЕБ, викладач-методист 

 

14.15-14.30 – Обговорення виступу. Відповіді на запитання. 

 

14.30-15.00 – Підведення підсумків засідання обласного методичного об’єднання 

викладачів фізики закладів фахової передвищої освіти Рівненської області та 

планування подальшої роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


