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Основні напрямки роботи
базового регіонального Маріупольського коледжу
ДВНЗ «ПДТУ» (далі БК):
сприяти впровадженню в навчально-виховний процес

досягнень

педагогічної науки і практики, досягнень науки і техніки, передового
педагогічного досвіду.
- вивчати професійні досягнення педагогів, узагальнювати та пропагувати
кращий

педагогічний

досвід

викладачів

ВНЗ

1-2

рівнів

акредитації

Маріупольського регіону;
- координувати діяльність з питань методичної роботи ВНЗ 1-2 рівнів
акредитації Маріупольського регіону з Департаментом освіти і науки в Донецькій
обл.
Мета: підвищення професійної кваліфікації і удосконалення педагогічної
майстерності викладачів через впровадження в навчально-виховний процес
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в процесі роботи методичних
об’єднань.

1 Організаційна робота
Зміст роботи
1
Участь у роботі засідань Ради
Маріупольського регіону

Виконавці
2
директорів (РД) Директор БК,
методист БК,
члени РД
Складання плану роботи базового методичного кабінету
Директор БК,
на рік
методист БК
Розміщення інформації на сайті базового коледжу
Методист БК
Складання плану роботи міських методичних об’єднань Методист БК,
ВНЗ І-ІІ р.а. Маріупольського регіону на 2016-2017 Голови МО
навчальний рік
Складання плану проведення олімпіад та конкурсів у ВНЗ Методист БК
І-ІІ р.а. Маріупольського регіону на 2016-2017
навчальний рік
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Складання плану роботи Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. на Директор БК,
2016-2017 навчальний рік
методист БК,
2 Удосконалення методики навчання.
Підвищення майстерності
викладачів на методичних об'єднаннях
2.1 Рада директорів (РД)
Зміст роботи
Виконавці
1
2
Засідання 1
жовтень 2016р.
1. Актуальні проблеми розвитку ВНЗ І-ІІ р.а. Директор БК
Маріупольського регіону та особливості організації
навчального процесу в 2016-2017 н.р.
3. Про підсумки вступної кампанії у вищих навчальних Директор БК,
закладах України у 2016 році.
члени РД
4. Погодження планів роботи Ради
методичних об’єднань на 2016-2017 н.р.

директорів, Директор БК,
члени РД,
Методист БК
5. Ознайомлення з матеріальною базою та досягненнями Директор БК
Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
6 Різне
Засідання 2
Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Квітень 2017 р.
1 Роль ВНЗ І-ІІ р.а. у вирішенні кадрових проблем Директор ММБК
регіону. Зв'язок з виробництвом.
ДВНЗ «ПДТУ»
2. Особливості вступної кампанії у 2017 р.

Директор БК,
члени РД
3. Про роботу з обдарованими студентами коледжів у Методист ВНЗ
регіоні: участь студентів в регіональних олімпіадах, 1-2 р.ак.
конкурсах, студентських конференціях
Маріупольського
регіону
4 Обговорення вартості навчання для студентів, що
Директор БК,
навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб
члени РД
5 Про проект звіту про роботу Ради директорів та
Методист БК
базового ВНЗ 1-2 р.а. Маріупольського регіону за 20162017 н.р.
6. Ознайомлення з матеріальною базою та досягненнями

Заст. директора з
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Машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ».

виробничої
роботи МБК

2.2 Методичні об'єднання
2.2.1 Методистів
Голова – Башкатова Н.М.
методист базового коледжу, викладач-методист Маріупольського коледжу ДВНЗ
«ПДТУ»
тел. 0503677220
Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Вересень 2016р.
1 Організаційна робота
1.1 Обговорення основних напрямів плану роботи Методист БК
методичного об’єднання.
Члени МО
1.2 Розгляд та обговорення інструктивно-розпорядчих
документів МОНУ
1.3 Обговорення основних напрямів плану роботи
методичного об’єднання міських методичних об’єднань в
нових умовах
2 Педагогічний практикум
2.1 Про організацію роботи з підвищення кваліфікації, Методист БК
стажування та атестації педагогічних працівників
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в регіоні.
3 Методична робота
Організація й проведення
регіональних та інших Методист БК
конкурсів, олімпіад, конференцій в регіоні.
Члени МО
4 Обмін досвідом
4.1 Створення бюлетенів передового педагогічного досвіду Методист БК
викладачів ВНЗ 1-2 р.а. Маріупольського регіону
(«Інформаційний бюлетень» в електронному варіанті)
Члени МО
ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж»
Березень 2017р.
1 Організаційна робота
Методист БК
1.1 Підведення підсумків роботи методичних об’єднань
Члени МО
1.2 Обговорення плану роботи на наступний навчальний рік
3
Педагогічний практикум
2.1 Підвищення професійної кваліфікації і удосконалення Методисти ДВНЗ
педагогічної майстерності викладачів через впровадження в «Маріупольський
навчально-виховний
процес
новітніх
інформаційно- будівельний
комунікаційних технологій під час активних форм роботи з коледж»
викладачами на засіданнях творчої групи та в міжсекційний
період
4
Методична робота
Методист БК
4.1 Відвідування та обговорення навчального (виховного)
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заходу.
Члени МО
4.2 Удосконалення навчально-методичного забезпечення
дисциплін
5
Обмін досвідом
5.1 З досвіду організації й проведення дистанційного Члени МО
навчання у коледжі.
2.2.2 Безпеки життєдіяльності та основ екології
Голова – Шичова Оксана Миколаївна,
викладач Маріупольського механіко-металургійного технікуму
ДВНЗ «ПДТУ»
тел. 0973147792
Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ»
10.11.16 р. о 10.00
1 Організаційна робота
1.1 Повідомлення основних задач и напрямів роботи
Голова МО
регіонального методичного об’єднання у поточному
навчальному році.
Голова МО, викладачі МО
1.2 Обговорення умов проведення регіонального
студентського конкурсу з екології та бжд
2 Педагогічний практикум
2.1 Майстер – класи відкритих занять
Викладачі, члени МО
3 Методична робота
3.1 Проведення семінару «Методи мотивації студентів на
заняттях з бжд, основ екології , охорони праці»
3.2 Обговорення і рецензування методичних розробок,
наданих учасниками засідання.
3.3 Узагальнення досвіду роботи викладачів, які атестуються
4. Обмін досвідом роботи та інноваційними пошуками
4.1 Обмін методичним інформаційним забезпеченням з
метою впровадження в навчальний процес
4.2 Презентація досвіду роботи

Горбоконь А.В.
Філіппова О.В.
Голова МО, викладачі МО
Голова МО, викладачі МО
Викладачі МО
Шичева О.М.

Маріупольський електромеханічний технікум
07.04.2017р. о 10.00
1 Організаційна робота.
1.1. Ознайомлення студентів з умовами проведення
Голова МО
регіонального студентського конкурсу з екології та бжд
1.2. Підведення підсумків огляду матеріальної бази та Голова МО, викладачі МО
естетичного оформлення кабінетів екології та БЖД
2 Регіональний студентський конкурсу з екології та бжд 2.1.
Проведення конкурсу серед студентів вищих навчальних
закладів 1-2 рівнів акредитації Маріупольського регіону та Голова МО
підведення підсумків.
3 Методична робота
3.1 Обговорення і рецензування методичних розробок, Голова МО, викладачі МО
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наданих учасниками засідання.
3.2 Використання новітніх методів оцінювання знань
студентів
4 Обмін досвідом роботи та інноваційними пошуками
4.1 З досвіду створення електронного забезпечення
дисциплін.
4.2 Досвід з опублікування стетей в фахових виданнях
4.3 З досвіду участі викладачів методоб’єднання у наукових
конференціях навчальних закладів України.

Шичева О.М.
Члени МО
Викладачі МО
Барабашина Л.А.,
викладачі МО
викладачі МО

2.2.3 Математики
Голова – Нестеров Володимир Федорович,
викладач ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж»
тел. 0675959130
Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ»
16.12.2016 р.
1. Організаційна робота.
1.1 Коригування плану роботи
Голова методичного
методичного об’єднання на
об’єднання.
2016-2017 н.р.
1.2 Інформація щодо проведення
Голова методичного
олімпіади з математики
об’єднання.
2016-2017н.р.
2. Педагогічний практикум.
2.1 Актуальні проблеми теорії і методики
Колобродова І.В.,
навчання: мобільне навчання, досвід
викладач ММБК
застосування.
ДВНЗ «ПДТУ».
2.2 Застосування мультимедійних презентацій та
Колобродова І.В.,
комп’ютерних тестів для підвищення мотивації
Демидова Л.М.навчання студентів.
викладачі ММБК
ДВНЗ «ПДТУ».
3. Методична робота.
3.1Розгляд методичних розробок і
рекомендацій:
- «Розв’язання прикладних задач з теми
«Комплексні числа» для студентів
спеціальності «Технологія обробки
матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях»;
- «Застосування пакету EXEL під час
викладання дисципліни «Чисельні методи»
для студентів спеціальності «Розробка
програмного забезпечення»;
- «Застосування теорії графів для
розв’язування задач прикладного
характеру»;
- «Використання синхронних та

Викладачі
«Маріупольського
машинобудівного
коледжу
ДВНЗ
«ПДТУ»
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асинхронних комп’ютерних
інструментів з метою вирішення
методичних та педагогічних проблем
викладача».
4.Обмін досвідом.
4.1 Огляд новин з математики.

Викладачі ММБК
ДВНЗ «ПДТУ»
Маріупольський електромеханічний технікум
21.04.2017 р.
1. Організаційна робота.
1.1 Розгляд та обговорення проекту плану роботи Голова методичного
об’єднання.
методичного об’єднання на 2017-2018 н.р.
1.2 Підбиття підсумків роботи методичного
об’єднання за навчальний рік.
Голова методичного
об’єднання.
2. Педагогічний практикум.
2.1 Проведення олімпіади з математики для
студентів першого курсу.
2.2 Підсумок проведення олімпіади.

Голова методичного
об’єднання.

3. Методична робота.
3.1 Розгляд методичних розробок і рекомендацій:
Поліщук С.В..,
- «Роль міжпредметних зв’язків курсів
математики та вищої математики у процесі викладач МЕМТ.
підготовки спеціалістів»;
- «Методичні рекомендації для самостійної
роботи студентів».
Сиров В.І., викладач
МЕМТ.
4. Обмін досвідом.
4.1 Контрольне тестування.
4.2 У допомогу до проведення тижня
математики.

Поліщук С.В., викладач
МЕМТ.
Сиров В.І., викладач
МЕМТ.

2.2.4 Англійської мови
Голова – Горобей Анжеліка Миколаївна,
викладач Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
тел. 0687800484
Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Листопад 2016 р.
І. Організаційна робота.
1.1 Корегування та затвердження плану роботи МО на
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2016-2017 н. р.

Голова МО

1.2 Обговорення, корегування та затвердження положень
з проведення регіональної конференції з дисципліни Члени МО
«Іноземна мова» серед закладів 1-2р.ак. маріупольського
регіону.
2. Педагогічний практикум
2.1Організація виховної роботи з дисципліни «Іноземна
мова» на прикладі англійського клубу ММК ДВНЗ
«ПДТУ» .
2.3 Методика організації та проведення науково –
пошукової діяльності студентів.

Горобей А.М.
Чеверденко О.В.
Викладачі СМК
Заїка Р.І.

3. Методична робота
3.1 Узагальнення досвіду роботи викладачів що
атестуються.
3.2 Рецензування навчальних програм, обговорення
методичних рекомендацій до самостійної роботи
студентів з іноземної мови за професійним
спрямуванням.

Члени МО
Члени МО

4. Обмін досвідом.
4.1 Презентація авторської розробки виховного заходу з
дисципліни «Іноземна мова за професійним
спрямуванням» .

Викладачі МММК

Маріупольське музичне училище
Квітень 2017 р.
І. Організаційна робота.
1.1. Складання проекту плану роботи МО на 20172018н.р.

Голова МО
Члени МО

2. Педагогічний практикум.
2.1. Проведення олімпіади з дисципліни «Іноземна мова» Викладач ММУ
Саросика Т.М.
для студентів коледжів, технікумів та училищ міста.
2.2.Обговорення результатів олімпіади.

Члени МО

3. Методична робота.
3.1 Обговорення методики проведення професійних
конкурсів у ВНЗ 1-2 р.ак.
4. Обмін досвідом
4.1 Аналіз роботи сайту методичного об’єднання.
4.2 Організація сумісної роботи викладачів та студентів
ВНЗ міста з використанням сайту МО.

Викладачі
МО
Горобей А.М.
Члени МО
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2.2.5 Соціально-економічних дисциплін
Голова – Шерстюкова Карина Юріївна
викладач Маріупольського технікуму ДонНУЕТ
тел. 0982174290
Маріупольське механіко-металургійний коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Жовтень 2016 року
1 Організаційна робота
1.1 Коригування плану роботи МО на 2016-2017
Голова методичного
навчальний рік
об’єднання
1.2 Пропозиції щодо удосконалення методики
Члени методичного
організації та проведення конкурсу відеофільмів
об’єднання
«Україна очами студентів»
2 Педагогічний практикум
2.1 Проведення відкритого заняття з дисципліни
Дубінина Г.М. –
«Історія України» (тему заняття обирає викладач за робочою викладач МММК
навчальною программою)

2.2 Круглий стіл «Суспільно-політичні та соціальноекономічні реалії України на заняттях дисциплін МО»

Зотова О.О. –
викладач МММК
Члени МО

3 Методична робота
3.1 Методична доповідь «Новітні підходи до організації
самостійної роботи студентів на заняттях соціальноекономічних дисциплін»
3.2 Обговорення та рецензування навчальних програм,
методичних розробок викладачів соціальноекономічних дисциплін, наданих учасниками засідання
4 Обмін досвідом
4.1 Узагальнення передового досвіду - презентація
досвіду роботи викладачів, що підлягають атестації.
4.2 Ознайомлення з методичним забезпеченням
соціально-економічних дисциплін та матеріальнотехнічної базою кабінету, коледжу.

Барковська Г.О. –
викладач МММК
Голова МО,
члени МО

Викладачі ВНЗ
Зотова О.О. –
викладач МММК

Маріупольський коледж ДонНУЕТ
Квітень 2017 року
1 Організаційна робота
1.1 Підсумки роботи методичного об’єднання за 2016Голова методичного
2017 н. р., обговорення та планування роботи
об’єднання, члени
методичного об’єднання на 2017-2018 н. р.
методичного
об’єднання
2 Педагогічний практикум
2.1 Методика проведення лекційного заняття з
Савчук О.В. –
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використанням інтерактивних технологій з дисципліни
«Культурологія»
2.3 Курс відеофільмів «України очима студентів»

викладач МК
ДонНУЕТ
Голова МО,
члени МО

3 Методична робота
3.1 Огляд методичної та навчальної літератури,
обговорення підручників та навчальних посібників до
самостійної роботи студентів соціально-економічних
дисциплін
3.2 Обговорення та рецензування навчальних програм,
методичних розробок викладачів соціальноекономічних дисциплін, наданих учасниками засідання
4 Обмін досвідом
4.1 З досвіду використання позааудиторних заходів в
самостійному навчанні

Шерстюкова К.Ю.,
Кокшарова І.В.,
Савчук О.В. –
викладачі
МК ДонНУЕТ
Голова МО,
члени МО
Кокшарова І.В. викладач
МК ДонНУЕТ
Викладачі
МК ДонНУЕТ

4.2 Ознайомлення з методичним забезпеченням
навчальних кабінетів соціально-економічного циклу,
коледжу
2.2.6 Фізичного виховання
Голова – Лапочук Наталя Олексіївна,
викладач Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
тел: моб. (096) 447 36 54, (050) 869 58 55
Сайт викладачів ФВ Маріупольського регіону http://lapochuk.at.ua/
Маріупольський будівельний коледж
23.09.2016 н.р. об 15.00
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ВІДПОВІДАЛЬНІ
1 Організаційна робота
1.1 Коригування плану роботи методичного об’єднання, Голова
міського
відповідно до змін, які відбулися на 2016-2017 н.р..
методичного
1.2 Обговорення умов в організації та проведенні п’ятої об’єднання
регіональної студентської науково – практичної
конференції та першої регіональної викладацької Голова та всі члени
методичного
конференції;
1.3 Планування календаря міських змагань з різних видів об’єднання
спорту, розповсюдити серед вищих навчальних закладів
І-ІІ р.а.
Всі викладачі, члени
методичного
об’єднання
та
головний фахівець
управління з ФК і З
2 Педагогічний практикум
2.1 Відкрите заняття (тему заняття обирає викладач за Викладач
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робочою навчальною програмою).
Маріупольського
2.2 Круглий стіл - «Педагогічні умови забезпечення будівельного
занять зі студентами з ослабленим здоров’ям»
коледжу
Голова та всі члени
методичного
об’єднання
3 Методична робота
3.1 Розгляд та рецензування нових навчальних програм,
методичних розробок та методичних рекомендацій до
самостійної роботи студентів з фізичного виховання;
3.2 Удосконалення навчально-методичного забезпечення
з дисципліни «Фізичне виховання»

Голова та всі члени
міського
методичного
об’єднання
Голова та всі члени
міського
методичного
об’єднання

4 Обмін досвідом
4.1 Презентація авторських методик, посібників,
розробок,
рекомендацій
тощо
викладачів,
що
атестуються.;
4.2 З досвіду роботи викладачів, з питань організації
роботи
з
підвищення
кваліфікації
викладачів
(узагальнення досвіду роботи викладачів):
- «Організація основи фізичного виховання студентів з
відхиленнями у стані здоров’я»;
- «Рішення завдань підвищення якості освіти на заняттях
фізичного виховання».

Доповідачі та всі
члени методичного
об’єднання

МЄМТ – Шибинська
С.В.
МБК
Ніколаенко
Г.Л.
та
всі
члени
методичного
об’єднання

Маріупольський коледж Донецького
національного університету економіки і торгівлі ім. Туган Барановського
19.05.2017 н.р. об 13.00
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ВІДПОВІДАЛЬНІ
1 Організаційна робота
1.1 Обговорення та планування роботи методичного Голова та всі члени
об’єднання на 2017/2018 н.р.
методичного
1.2 Обговорення про участь викладачів в Internet - об’єднання
конференціях та інших заходах, які проводяться в Лапочук Н.О. та всі
Internet - спільноті.
члени методичного
’
1.3 Підсумки роботи методичного об єднання за об’єднання
2016/2017 н.р.
Голова та всі члени

14

методичного
об’єднання
2 Педагогічний практикум
2.1 Відкрите заняття (тему заняття обирає викладач за
робочою навчальною програмою).
2.2
Підведення
підсумків
п’ятої
регіональної
студентської науково – практичної конференції та
першої регіональної викладацької конференції
3 Методична робота
3.1 Круглий-стіл: «Формування мотивації до занять
фізичною культурою та спортом»
3.2 Розгляд та рецензування нових методичних розробок
та методичних рекомендацій до самостійної роботи
студентів з фізичного виховання
4 Обмін досвідом
4.1 Презентація авторських методик, посібників,
розробок,
рекомендацій
тощо
викладачів,
що
атестуються.;
4.2 З досвіду роботи викладачів, з питань організації
роботи
з
підвищення
кваліфікації
викладачів
(узагальнення досвіду роботи викладачів):
- «Засоби оздоровчої гімнастики як альтернативні форми
фізичного виховання»

викладач МК
ДонНУЕТ
Голова та всі члени
методичного
об’єднання
Голова та всі члени
методичного
об’єднання
Голова та всі члени
методичного
об’єднання
Доповідачі та всі
члени методичного
об’єднання

всі
члени
методичного
об’єднання
ММК
ДВНЗ
«ПДТУ» Півень О.А.

2.2.7 Української мови та літератури
Голова – Пономарьова І.В.,
викладач Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
тел. 096 231 59 51
Маріупольський електромеханічний технікум
Жовтень 2016 р.
1 Організаційна робота
1.1 Коригування плану роботи МО, відповідно до змін, Члени методичного
які відбулися
об’єднання
1.2 Про участь викладачів регіону у міському конкурсі
«Краща презентація досвіду викладача українознавчих Члени методичного
дисциплін, що атестується»
об’єднання
1.3 Участь ВНЗ 1-2 р.а. у ХVІI Міжнародному конкурсі
з української мови ім. П.Яцика,
Члени методичного
VIІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі об’єднання
студентської та учнівської молоді ім.Т.Шевченка,
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VIІ Всеукраїнської олімпіади з української мови:
надання та обговорення завдань для проведення
конкурсів; обрання членів журі 2 етапу конкурсів
2 Педагогічний практикум
2.1 Методика проведення навчального заняття з
української мови
2.2 Обговорення відкритого заняття
3 Методична робота
3.1 Методична доповідь на тему «Активізація розумової
діяльності студентів засобами стратегії розвитку
критичного
мислення»
3.2 Обговорення доповіді
4 Обмін досвідом
4.1 Презентація і обговорення досвіду роботи
викладачів українознавчих дисциплін, які підлягають
атестації у 2016-2017 н.р.

Морнєва В.В.,
Маріупольський
електромеханічний
технікум
Члени методичного
об’єднання
Пономарьова І.В.,
Маріупольський
коледж ДВНЗ
«ПДТУ»

Голова МО;
голови ЦК коледжів,
члени методичного
об’єднання
Маріупольський механіко-металургійний технікум ПДТУ
Квітень 2017 р.
1 Організаційна робота
1.1 Підведення підсумків щодо участі студентів у Голова регіонального
олімпіаді та конкурсах з української мови
методичного
1.2 Обговорення проекту плану роботи МО на 2017- об’єднання
2018 н.р.
2 Педагогічний практикум
2.1 Проведення регіонального конкурсу «Краща Методист базового
презентація
досвіду
викладача
українознавчих ВНЗ; голова МО;
дисциплін, що атестується»
2.2. Обговорення методики навчального заняття
2.2.8 Нарисної геометрії та інженерної графіки
Голова – Дубовік Лілія Семенівна,
викладач Маріупольського електромеханічного технікуму
тел. 0985709604
Маріупольський електромеханічний технікум
Жовтень 2016р.
! Організаційна робота
1.1 Аналіз плану роботи обласного
Члени МО
методоб’єднання.
1.2 Загвердження міського плану роботи та
Члени МО
розподіл доручень.
2 Педагогічний практикум
Дубовик Л.С.
2.1 Проведення відкритого заняття з комп’ютерної
МЕМТ
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графіки.
2.2 Аналіз заняття та обмін досвідом.

Члени МО

2.3 Розгляд умов і зміст проведення студентських
презентацій

Члени МО

Методична робота
3.1 Інноваційні підходи в реалізації змісту та методів
викладання «Інженерної графіки».
4 Обмін досвідом
4.1 Обмін досвідом з питання «Використання
мультимедійних презентацій на заняттях з «Інженерної
графіки».
4.2Ознайомлення з новою навчальною
літературою.

Рижкова Л.А.
МЕМТ
Члени МО

Члени МО

.ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж»
Квітень 2017 р.
1 Організаційна робота
1.1 Обговорення плану роботи на наступний рік.
1.2 Довідки про зміни у стандартах.
2 Педагогічний практикум
2.1 Організація та проведення міської олімпіади з
«Нарисної геометрії та інженерної графіки».
2.2 Аналіз типових помилок.
2.3 Організація та проведення студентських презентацій.

Члени МО
Дубовик Л.С.
Члени МО
Члени МО
Члени МО

3 Методична робота
3.1 З досвіду використання опорних конспектів з
Члени
«Інженерної графіки».
3.2 Мотівація як важливий та необхідний елемент
Члени
навчального заняття.
4 Обмін досвідом
4.1 Рецензування методичних розробок з дисципліни
Члени
«Інженерна графіка».
4.2 Розгляд і аналіз навчально-методичних комплексів з
Члени
дисципліни «Інженерна графіка».
2.2.9 Інформатики та комп’ютерної техніки
Голова - Солнцева Світлана Олексіївна,
викладач Маріупольського механіко-металургійного коледжу
ДВНЗ «ПДТУ»
Тел. 0687800615

МО
МО
МО
МО
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Маріупольський механіко-металургійний коледж ДВНЗ «ПДТУ»
18.11.16р. об 12.00
1Організаційна робота
1.1Повідомленняосновних задач и
Голова МО
напрямівроботирегіональногометодичногооб’єднання у
поточному навчальномуроці.
1.2 Відзначення викладачів МО, які активно і плідно
Голова
МО,
працювали в 2015-16 навч. році, мають та поширюють
викладачі МО
передовий педагогічний досвід
1.3 Обговорення умов проведення конкурсу на кращого
викладача-початківця
Голова
МО,
1.4Обговорення умов проведеннятериторіальноїолімпіади,
викладачі МО
створеннягрупивикладачів для розробки пакета завдань.
Голова
МО,
викладачі МО
2 Педагогічний практикум
2.1Проведення відкритого заняття «Створення фотоколажу за Красковська Н.О.
допомогою програми AdobePhotoshop»
3Методична робота
3.1 Проведення методичного семінару «Ігрові технології на
Супрунюк О.О.
заняттях інформатики»
Кривошеєва О.Н.
Галла М.В.,
3.2 Доповідь «Підвищення професійної компетентності
викладачі МО
викладача»
Солнцева С.О.
3.3 Обговорення і рецензуванняметодичнихрозробок,
наданихучасникамизасідання.
Голова
МО,
викладачі МО
4 Обміндосвідомроботита інноваційнимипошуками
4.1 Обзор методической литературы, предметных журналов

Баркова Н.О.
викладачі МО

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»
24.03.17р. об 10.00
1Організаційна робота.
1.1.Ознайомленнястудентів
з Голова МО
умовамипроведеннярегіональноїолімпіади, вимогами до
виконаннязавдань, правилами технікибезпеки
2 Територіальна олімпіада з інформатики
2.1Проведення олімпіади серед студентів вищих Голова МО, члени журі
навчальних
закладів
1-2
рівнів
акредитації
Маріупольського регіону та підведення підсумків
3 Педагогічний практикум
3.1 Конкурс на кращого викладача-початківця. Тема Учасники конкурсу
заняття: «Форматування текстових документів в
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програмі MSWord»
3.2 Обговорення основних етапів занять (актуалізація,
мотивація, пояснення нових знань, закріплення)
3.3 Підведення підсумків конкурсу
4Методична робота
4.1Доповідь «Дистанційні навчальні технології»
4.2 Обговорення і рецензування методичних розробок,
наданих учасниками засідання

Викладачі МО
Члени журі
Красноперов Р.М.
Голова МО, викладачі
МО

2.2.10 Заступників директора з навчальної роботи
Голова – Литвиненко Ірина Федорівна,
заступник директора з навчально-виробничої роботи
Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
тел. 0954008134; 0673570664
Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Вересень 2016р.
1.Організаційна робота.
1.1.Обговорення та затвердження плану роботи методичного Голова методичного
об’єднання
об’єднання
1.2.Обговорення та планування навчальної роботи на 2016- Голова, члени
2017 н.р. в навчальних закладах регіону, вивчення та методичного
обговорення інструктивно-розпорядчих документів МОНУ
об’єднання
1.3.Планування організації і умов проведення ІІІ регіональної
науково-методичної
конференції
викладачів
ВНЗ
Маріупольського регіону.
Голова, члени МО
2.Педагогічний практикум.
2.1.Круглий стіл на тему: «Ефективні форми і методи Члени методичного
контролю знань студентів»
об’єднання
3.Методична робота.
3.1. Впровадження в навчальний процес
технологій Інформацію готують
колективного способу навчання, що використовуються у усі члени
ВНЗ регіону.
методичного
об’єднання
4.Обмін досвідом.
Інформацію готують
4.1. Висвітлення досвіду роботи навчального закладу у
усі члени
мережі Інтернет.
методичного
4.2.Атестація керівних кадрів ВНЗ на відповідність займаній
об’єднання
посаді. Узагальнення досвіду роботи, формування звітніх
Голова МО
матеріалів.
Маріупольський будівельний коледж
Квітень 2017
1.Організаціцна робота.
1.1.Обговорення проекту плану роботи методичного Голова методичного
об’єднання на 2017-16 навчальний рік8
об’єднання
1.2.Обговорення результатів проведення ІІІ регіональної
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науково-методичної
конференції
викладачів
ВНЗ
Маріупольського регіону.
2.Педагогічний практикум.
2.1. Круглий стіл на тему: «Сучасне заняття – спільна
творчість педагога і студента». Вивчення досвіду роботи
провідних викладачів ВНЗ регіону
3.Методична робота.
3.1.Особливості ліцензування та акредитації спеціальностей
у сучасних умовах.
3.2.Методика застосування інноваційних технологій при
проведенні занять зі студентами заочної форми навчання.
4.Обмін досвідом.
4.1.Організація самостійного навчання студентів як засіб
підвищення якості знань.
4.2.Предметна гурткова робота – важлива ланка в підвищенні
якості викладання дисципліни

Інформацію готують
усі члени
методичного
об’єднання
Інформацію готують
усі члени
методичного
об’єднання
Члени методичного
об’єднання
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2.2.11 Економічних дисциплін
Голова – Сич Тетяна Петрівна, викладач
ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж»
тел. 0977075362
Маріупольський будівельний коледж
02.12.2016 о 12.00
1.
Організаційна робота.
Голова методичного
- обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання
об’єднання
- обговорення умов та дати проведення «Брейн - рингу» із
економічних дисциплін
2.
Педагогічний практикум.
Члени методичного
2.1.підвищення активності та мотивація студентів до об’єднання
навчання
шляхом
використання
мультимедійних
технологій.
2.2. Організація та методичне забезпечення виконання
практичних робіт.
3.
Методична робота.
Члени методичного
3.1. Щодо організації і проведення регіональної олімпіади з об’єднання
дисципліни «Економіка підприємств»
3.2. розгляд методичних розробок та рекомендацій
3.3. формування професійної компетенції майбутніх
фахівців.
4. Обмін досвідом
Члени методичного
4.1.Обмін досвідом з роботи циклової комісії з питань об’єднання
розробки електронної підтримки
4.2. Узагальнення досвіду роботи викладачів, які
атестуються.
Маріупольський будівельний коледж
05.04.2017. о 12.00
1. Організаційна робота.
1.1. обговорення проекту плану роботи методичного Голова методичного
об’єднання на наступний навчальний рік.
об’єднання
1.2. обговорення умов проведення регіональної олімпіади
Члени журі конкурсу
2. педагогічний практикум
Оглядова комісія
2.1. проведення регіональної олімпіади та оголошення її конкурсу
результатів
2.2. обговорення відкритого заняття (тему заняття обирає
викладач за робочою навчальною програмою)
3. методична робота.
Члени методичного
3.1. розгляд методичних розробок викладачів об’єднання та об’єднання
надання рецензій та рекомендацій.
4. обмін досвідом.
Члени методичного
4.1. обмін досвідом по використанню електронних об’єднання
посібників та підручників, використання інтерактивних
методів навчання.
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4.1. Презентація досвіду роботи. Узагальнення досвіду
роботи викладачів, які атестуються у 2016 – 2017 н.р.
2.2.12 Світової літератури
Голова – Гребініченко Наталя Вікторівна,
викладач Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
тел. 0977789036
Маріупольський електромеханічний технікум
Жовтень 2016
1. Організаційна робота
Голова міського
1.1 Повідомлення основних задач и напрямів роботи
методоб’єднання
регіонального методичного об’єднання у поточному
Гребініченко Н.В.
навчальному році.
2. Педагогічний практикум
2.1 Презентація окремих занять з дисципліни «Зарубіжна
література»
2.2 Обговорення пропозицій щодо використання
різноманітних форм та методів проведення занять з
зарубіжної літератури.
3.Методична робота.
3.1. Розгляд нових методичних матеріалів з розробки
електронного навчально-методичного комплексу занять з
дисципліни «Зарубіжна література».
3.2. Розгляд та рецензування методрозробок до
проведення занять з дисципліни «Зарубіжна література».

Члени методичного
об’єднання
Члени методичного
об’єднання
Гребініченко Н.В.
Члени методичного
об’єднання

Члени методичного
об’єднання

4. Обмін досвідом
4.1. Обмін досвідом по використанню електронних
посібників, підручників та електронна підтримка.
Маріупольське музичне училище
Квітень 2017
1. Організаційна робота.
1.1. Обговорення проекту плану роботи методичного
об’єднання на наступний навчальній рік.
1.2. Підведення підсумків роботи методичного об’єднання
за навчальний рік.

Члени методичного
об’єднання

Голова
методичного
об’єднання
Члени методичного
об’єднання

2. Педагогічний практикум
2.1 Конкурс студентських робіт « Мультимедійна
презентація з зарубіжної літератури».

Члени методичного
об’єднання
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2.2 Обговорення результатів і підсумків конкурсу.
3 Методична робота
3.1. Творчий звіт викладачів «Мої педагогічні знахідки»
(презентація роботи над власною науково-методичною
проблемною темою).
3.2 Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з
світової літератури.
4 Обмін досвідом
4.1 Обговорення. Критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів із світової літератури.

Члени методичного
об’єднання
Члени методичного
об’єднання

Члени методичного
об’єднання

2.2.13 Фізики
Голова –Березіна Ірина Іванівна,
викладач Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
тел.0965132652
Маріупольський будівельний коледж
Жовтень 2016р.
1. Організаційна робота
1.Обговорення і затвердження плану роботи МО на 2016 - Голова МО,
2017 навчальний рік .
викладачі МО
1.3. Визначення проблеми МО на 2016 - 2017 навчальний
рік .
2. Педагогічний практикум
Семінар на тему «Особливості формування мотивації до
навчальної діяльності студентів
першого курсу усіх рівнів навчання»:
2. 1.Взаємозв’язок навчальної мотивації і академічної
неуспішності студентів.
2.2. Формування внутрішньої мотивації до навчальної
діяльності.
3. Організація підготовки до міської олімпіади з фізики.
4 Презентація досвіду викладачів, які підлягають атестації в
2017 році.
Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Квітень 2017р.
1. Організаційна робота
Голова МО
1.1 Аналіз діяльності МО за поточний навчальний рік та
обговорення плану роботи на наступний рік.
1.2Аналіз результатів олімпіади серед студентів вищих
Голова МО,
навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації
члени журі
Маріупольського регіону та підведення підсумків.
1.3 Аналіз результатів проведення науково – практичної
студентської конференції
« Актуальні питання практичної і теоретичної фізики»
(лютий - березень 2017)
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2 Методична робота
2. 1Презентація та обговорення методичних розробок
навчальних занять:
Проведення конкурсу «Калейдоскоп методичних ідей»
3. Обмін досвідом
3.1 «Круглий стіл» в межах питань з обраної раніше
проблеми
3.2 Конкурс методичних розробок з дисципліни «
Фізика», «Астрономія»

Голова МО
Викладачі МО

2.2.14 Електротехнічних дисциплін
Голова – Любанська Людмила Олександрівна,
методист, викладач Маріупольського електромеханічного технікуму
тел. . 0509824335, 0985664549
Маріупольський електромеханічний технікум
Вересень 2016 р.
1. Організаційна робота
1.1 Розгляд, обговорення та складання плану роботи Голова
методично
методичного об’єднання
об’єднання
1.2 Інформація щодо проведення науково-практичної Голова
методично
конференції з електротехнічних дисциплін
об’єднання
2. Педагогічний практикум. Типові помилки у навчально
виховному процесі ВНЗ 1-2 рівнів акредитації, та засоби їх Члени методичного
усунення.
об’єднання
2.1 Презентація фрагментів занять з електротехнічних Члени методичного
дисциплін з використанням новітніх технологій
об’єднання
2.2 Обговорення пропозицій щодо використання новітніх
технологій. Майстер-класи відкритих занять
3. Методична робота
3.1 Проведення семінару: «Організація творчої та Члени
методично
дослідницької роботи студентів»
об’єднання
3.2 Обговорення і рецензування методичних розробок Члени
методично
наданих викладачами
об’єднання
3.3 Узагальнення досвіду роботи викладачів методичного
об’єднання
4. Обмін досвідом роботи та інноваційними пошуками
4.1 Використання Інтернет технологій у навчальному Голова
методично
процесі
об’єднання
4.2 Рекомендації щодо узагальнення досвіду викладачів,
які атестуються
Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Квітень 2017 р.
1. Організаційна робота
1.1 Складання плану роботи методичного об’єднання на Голова
методично
наступний рік
об’єднання
1.2 Підведення підсумків роботи методичного об’єднання Члени методичного
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за навчальний рік

об’єднання

2. Педагогічний практикум
2.1 Робота майстер-класів циклових комісій в умовах Члени методичного
застосування інформаційних технологій.
об’єднання
2.2 Презентація методичних посібників з електротехнічних Члени методичного
дисциплін
об’єднання
3. Методична робота
3.1 Обмін програмним забезпеченням з метою Члени методичного
впровадження в навчальний процес мультимедійних об’єднання
технологій
Члени методичного
3.2 Підготовка презентацій студентами в умовах об’єднання
застосування випереджувального методу навчання
4. Обмін досвідом
4.1 Презентація досвіду роботи викладачів, які атестуються Члени методичного
4.2
Розгляд
навчально-методичних
комплексів
з об’єднання
електротехнічних дисциплін
2. 2.15 Хімії та біології
Голова – Бєлоцерковець Ірина Василівна,
викладач Маріупольського Торгового технікуму Дон НУЕТ
Маріупольський машинобудівельний коледж
Жовтень 2016р.
1.Організаційна робота
1.1. Повідомлення основних задач і напрямів роботи
регіонального методичного об’єднання у поточному
навчальному році.
1.2. Опрацювання методичних рекомендацій щодо
викладання хімії у 2016--2017 навчальному році.
1.3. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в
природничих науках та освіті: сучасний стан, проблеми,
перспективи розвитку.
2 .Педагогічний практикум
2.1 Майстер – класи відкритих занять

Голова методичного
об’єднання
Голова методичного
об’єднання
Викладач
Коновалова О.В.

Будченко Л.В.

3. Методична робота
3.1
Проведення
семінару
«Організація
творчої
Бистрова Ю.В.
дослідницької роботи студентів»
- Метод проектів як завдання творчої самостійної роботи
студентів.
- Складання студентами опорних конспектів при вивченні
тем самостійної роботи.
3.2 Узагальнення досвіду роботи викладачів, які
Глазиріна Т.М.
атестуються
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4. Обмін досвідом роботи та інноваційними пошуками
Коновалова О.В.
4.1 Обмін методичним інформаційним забезпеченням з Викладачі МО
метою впровадження в навчальний процес
4.2 Презентація досвіду роботи
Маріупольський електромеханічний коледж
Квітень 2017р.
1. Організаційна робота.
1.1 Розгляд та обговорення проекту плану роботи
Голова методичного
методичного об’єднання на наступний рік.
об’єднання
1.2Підведення підсумків роботи методичного об’єднання Члени методичного
за навчальний рік.
об’єднання
2.Педагогічний практикум
2.1 Актуальні проблеми теорії і методики навчання хімії
та біології.
Корабліна Л.Ф.
2.2 Результати регіональної олімпіади з хімії та біології.
Голова МО
3.Методична робота.
2.3 Розгляд методичних розробок викладачів міського
об’єднання .
Викладачі
4. Обмін досвідом.
4.1 Творчі звіти вчителів, які атестуються.

Методист регіону

Коновалова О.В.,
Білоцерковець І.В.,
Глазиріна Т.М.
Н.М. Башкатова
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3 Номери телефонів методистів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації Маріупольського регіону
Підпоряд
кованість ВНЗ
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
охорони здоров’я

Назва ВНЗ
Маріупольський коледж
ДВНЗ «ПДТУ»
Маріупольський
машинобудівний коледж
ДВНЗ «ПДТУ»
Маріупольський
механіко-металургійний
коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Маріупольський
електромеханічний
технікум
Маріупольський
коледж ДонНУЕТ
ДВНЗ «Маріупольський
будівельний коледж»
Великоанадольський
лісовий коледж
Вугледарський коледж
Донецького державного
університету управління
Маріупольське медичне
училище

П.І.Б. методиста
Башкатова Наталія Миколаївна

Філіппова Тамара Павлівна
Стремоухова Людмила Борисівна
Барабашина Ліна Анатоліївна

Телефон
(мобільний, робочий
050 367 72 20
067 993 51 60
067 101 2161
097 949 4194
097 389 1943

Любанська Людмила Олександрівна

050 982 43 35
098 566 45 49

Темнохуд Елеонора Олександрівна

098 426 09 64

Сєрікова Олена Вікторівна

066 901 1023

Дерев’янко Валентина Іванівна

099 017 61 06

Кравченко Тетяна Станіславівна

050 963 74 13
096 235 27 67

Вовк Тамара Михайлівна

066 807 10 82

Назарна Лілія Петрівна

067 857 14 17
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України
Управління
культури і туризму
Маріупольське музичне
Донецької
училище
облдержадміністра
ції

-

-
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4 Перелік і адреси вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації Маріупольського регіону

Назва
навчального
закладу

Код
міста

Маріупольський
коледж ДВНЗ
«ПДТУ»

0629

Маріупольський
машинобудівний
коледж ДВНЗ
«ПДТУ»

0629

Маріупольський
механікометалургійний
коледж ДВНЗ
«ПДТУ»

0629

Маріупольський
електромеханічн
ий технікум

0629

ПІБ директора технікуму
телефони:
-робочий
-приймальна
-факс
-домашній
Святний Олександр Іванович
33 14 16 роб.
33 25 64 прийм. (факс)

ПІБ заступника
директора з навчальної
роботи
Телефони:
-робочий
-домашній
Литвиненко
Ірина Федорівна
33 23 06 роб.
50 96 87 дом.

Кривошеєнко Євген Іванович
56 08 43 роб.
47 39 37 прийм.
58 05 76 дом.
062 947 3937(факс)
Степанов В’ячеслав
Володимирович
22 12 61 роб.
22 23 80 прийм.
40 18 26 факс
57 69 41 дом
Орлов Олександр Йосипович
56 07 24 роб.
56 07 24 прийм.
34 80 56 дом.

Суходолова Наталя
Сергіївна
51 83 08 роб.

mmc@hl.ua
вул. Вузівська, 1,
м. Маріуполь,
87504

Рубан Людмила
Олександрівна
22 23 85 роб.
53 65 26 дом.

mmmk.psty@ukr.net
вул. Гугеля, 10,
м. Маріуполь,
87505

Коваль Галина Павлівна
56 07 23 роб.
067 977 78 70

maremt@mytrinity.com.ua
вул. Зелінського, 11,
м. Маріуполь,
87525

Електронна та поштова адреса
навчального закладу
mkpstu@gmail.com
вул. Георгіївська, 69,
м. Маріуполь,
87515
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Маріупольський
коледж
ДонНУЕТ

0629

ДВНЗ
«Маріупольський
будівельний
коледж»

0629

Маріупольське
медичне
училище

0629

Маріупольське
0629
музичне училище

06244
Великоанадольсь
кий лісовий
коледж
Вугледарський
коледж
Донецького
державного
університету
управління

06273

Сохацька Ольга Вікторівна
51 15 10 роб.
51 15 10 прийм.
51 12 76 факс
37 01 54 дом.
Білай Антон Вікторович
58 25 32 роб.
23 53 57 прийм.
22 28 69 дом.

Черноус Валентина
Василівна
51 12 76 роб.
41 22 79 дом.

mt.dnuet@meta.ua
вул. Матросова, 7,
м. Маріуполь,
87528

Зубкова Олена
Петрівна
23 50 23 роб.
50 76 12 дом.

msklabvt@gmail.com
пр. Ленінградський, 90,
м. Маріуполь,
87526

Ковальов Микола Іванович
34 33 84 роб. прийм. (факс)
51 54 81 дом.

Костюченко Валентина
Демидівна
34 86 11 роб.
34 01 67 дом.
Отюгова Алла
Миколаївна
33 24 43 роб.

medic.oksa@ukr.net
вул. Митрополитська, 42,
м. Маріуполь,
87515
muzuch@meta.ua
пр. Миру, 5/62,
м. Маріуполь,
87515

Крива
Любов
Володимирівна
536 11 роб.
050 663 20 94

valt_ua_@mail.ru
вул.Алімова,5,
смт. Комсомольський,
Волноваський р-н,
Донецька обл.
85727
vugledar.college@gmail.com
вул. Трифонова, 38,
м. Вугледар,
85670

Андронова Валентина
Дмитрівна,
33 24 43 прийм.
47 05 21 роб.
51 46 51 дом.
Пятигорець
Наталя
Степанівна
422 94 роб.
050 906 28 59
Макоткін
Сергій
Володимирович
632 59 роб.

Уханєва
Надія
Володимирівна
632 59 роб.
0950355312
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31

листопад

жовтень

вересень

Графік
проведення методичних об’єднань ВНЗ 1-2 рівнів акредитації
Маріупольського регіону (2016-2017 навчальний рік)
Місяць Дата
Назва методичного
Назва ВНЗ
об’єднання
Рада директорів
Маріупольський коледж
ДВНЗ «ПДТУ»
Маріупольський коледж
Методистів
ДВНЗ «ПДТУ
ДВНЗ «Маріупольський
Фізичного виховання
будівельний коледж»
Заст. директорів з навчальної Маріупольський коледж
роботи
ДВНЗ «ПДТУ
Маріупольський
Електротехнічних дисциплін
електромеханічний технікум
Маріупольський
Хімії та біології
машинобудівний коледж
ДВНЗ «ПДТУ
Нарисної геометрії та
Маріупольський
інженерної графіки
електромеханічний технікум
ДВНЗ «Маріупольський
Фізики
будівельний коледж»
Маріупольський механікоСоціально-економічних
металургійний коледж ДВНЗ
дисциплін
«ПДТУ»
Української мови та
Маріупольський
літератури
електромеханічний технікум
Маріупольський
Світової літератури
електромеханічний технікум
Основ екології та безпеки
Маріупольський
життєдіяльності
машинобудівний коледж
ДВНЗ «ПДТУ
Англійської мови

груден
ь

Інформатики і комп’ютерної
техніки
Математики

Маріупольський
машинобудівний коледж
ДВНЗ «ПДТУ
Маріупольський механікометалургійний коледж ДВНЗ
«ПДТУ»
Маріупольський
машинобудівний коледж
ДВНЗ «ПДТУ

берез
ень
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Економічних дисциплін

ДВНЗ «Маріупольський
будівельний коледж»

Методистів

ДВНЗ «Маріупольський
будівельний коледж»

Інформатики і комп’ютерної
техніки
Рада директорів
Заст. директорів з навчальної
роботи
Основ екології та безпеки
життєдіяльності
Економічних дисциплін
Фізики

квітень

Математики
Англійської мови
Української мови та
літератури
Соціально-економічних
дисциплін
Нарисної геометрії та
інженерної графіки
Хімії та біології
Електротехнічних дисциплін

травень

Світової літератури
Фізичного виховання

Маріупольський коледж
ДВНЗ «ПДТУ
Маріупольський
машинобудівний коледж
ДВНЗ «ПДТУ»
ДВНЗ «Маріупольський
будівельний коледж»
Маріупольський
електромеханічний технікум
ДВНЗ «Маріупольський
будівельний коледж»
Маріупольський коледж
ДВНЗ «ПДТУ
Маріупольський
електромеханічний технікум
Маріупольське музичне
училище
Маріупольський механікометалургійний коледж ДВНЗ
«ПДТУ»
Маріупольський технікум
Дон НУЕТ
ДВНЗ «Маріупольський
будівельний коледж»
Маріупольський
електромеханічний технікум
Маріупольський коледж
ДВНЗ «ПДТУ
Маріупольське музичне
училище
Маріупольський технікум
Дон НУЕТ

