Участь викладачів циклової комісії природничих дисциплін
та математики в наукових конференціях, семінарах за 2016-2017 н.р.
ХХV міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м. ПереяславХмельницький. 31.05.2017 р.)
№
з/п
1.

Доповідач
Поштарук Л.І.,
Сажієнко А.П.

Назва доповіді
«Застосування інформаційних технологій в туризмі»

ХVІ Міжнародна конференція «Теорія і практика формування та розвитку творчої
обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної освіти» (Барський
гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського, 6-8 квітня 2017 р)
№
з/п
1.

Доповідач

Назва доповіді

Поштарук Л.І.

«Інноваційні форми організації навчальної діяльності
студентської молоді на заняттях з біології»

Міжвузівська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в
сучасному освітньому просторі» (КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж
ім. Т.Г. Шевченка, 23.11.2016 р.)
№
з/п
1.

Доповідач
Декарчук Н.І.

2.

Горенко О. В.

Назва доповіді
«Особливості національно – патріотичного – виховання
підростаючого покоління на уроках математики»
«Проблеми наукової комунікації сучасності»

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Формування
здоров'язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід»
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 19.04.2017 р.)
№
з/п
1.

Доповідач
Сажієнко А.П.

Назва доповіді
«Валеологічний підхід в умовах здоров'язбережувальної
педагогіки»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної
та технологічної освіти: досвід та перспективи» (Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини, 10-12.04.2017 р.)

№
з/п
1.

Доповідач

Назва доповіді

Сажієнко А.П.

«Використання здоров'язберігаючих технологій у професійно
– педагогічній освіті»

ІІІ Всеукраїнський екологічний форум «Освіта для збалансованого розвитку»
(Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно зі
Всеукраїнською екологічною лігою, 12-13.04.2017р.)
№
з/п
1.

Доповідач

Назва доповіді

Поштарук Л.І.,
Шабаш С.П.

«Збалансований розвиток», як найважливіший баланс у сфері
природокористування»

Студентська науково-практична конференція «Місто Умань в контексті історії
України: минуле, сьогодення, перспективи» (До 400-річчя м. Умань) (КВНЗ
«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка», 15.11.2016 р.)
№
з/п
1.

Науковий керівник Доповідач

Назва доповіді

Білошкурська С.С.

Томачук К.

2.

Бондаренко О.С.

Ніколюк С.

3.

Сажієнко А.П.

Мараховська А.

4.

Поштарук Л.І.О

Мандич А.

5.

Шабаш С.П.

Герасимова Г.

6.

Шимкова Ю.М.

Паршукова А.

Ефірні радіостанції, що ведуть наземне
радіомовлення в м. Умань Черкаської
області у верхньому піддіапазоні УКХ
ЧМ (87.5-108.0мгц)»
«Сучасні інформаційні технології на
прикладі міста Умань»
«Софіївка: історія кохання, закарбована
в природі»
«Внесок Л.М. Корецького в розвиток
вітчизняної та світової науки»
«Життєвий шлях та наукова діяльність
Косенка Івана Семеновича»
«Огляд сучасних засобів масової
комунікації міста Умань»

Міжвузівська
науково-практична
студентська
Інтернет-конференція
«Застосування інформаційних технологій у сучасному науково-освітньому просторі»
(КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка»,
1-2.03.2017р.)
№
з/п
1.

Науковий керівник

Доповідач

Білошкурський В.В. Бойко В.
Білошкурська С.С

Гоменюк Н.

Декарчук Н.І

Пастушок А.

Бондаренко О.С.

Федорак Ю.

Горенко О. В.

Бурдільний В.

6.

Сажієнко А.П

Мацьовецька А.

7.

Кочубей О.В.

Присяжнюк О.

2.
3.
4.

5.

8.
Вовкогон А.
9.

Бондаренко В.

10.

Дунаєвська Н.

11.

Поштарук Л.І
Поштарук В.

12.

Скрипник Р.

13.

Ярмуш А.

14.

Поліщук Н.М.

15.
16.

Милосердова Т.
Уманська А.

Шабаш С.П.
Кононенко Ю.

Назва доповіді
«Вплив комп’ютерних ігор на
формування елементів логічного
мислення у дітей»
«Технологія веб-квест»
«Інформаційні технології при
вивченні математики»
«Упровадження сучасних
комп’ютерних технологій до
сфери освіти»
«Особливості використання
ділових ігор на уроках з ікт в
загальноосвітній школі»
«Застосування інформаційних
технологій в туризмі».
«Застосування інформаційних
технологій на заняттях хімії»
«Підвищення мотивації
навчальної діяльності студентів
шляхом використання ІКТ»
«Підвищення якості освіти на
заняттях біології»
«Використання мережі Інтернет
на уроках біології»
«Використання інформаційних
технологій у викладанні
географії»
«Використання комп’ютерної
підтримки на уроках географії»
«Роль інформаційнокомунікативного навчання»
«Використання інноваційних
технологій»
«Використання мультимедійних
технологій в ДНЗ»
«Використання інформаційних
технологій під час вивчення
біології»

17.
Починок О.
18.

Вінницьку А.

19.

Гонтарук М.

20.
Крикун І.
21.
Ляш Н.
22.

Шимкова Ю.М.

23.

Малюта Л.
Паршукова А.

24.
Савіч Ю.
25.

Тітаренко І.

26.
Ягода М.
27.
Яцько А.
28.

Федоров М.В.

Ревнюк А.

29.
Денежко Н.
30.

Черевко О.Д.

Жовта Ю.

31.
Іванова В.

«Застосування інформаційних
технологій на уроках
математики»
«Використання карт знань в
навчально-виховному процесі».
«Використання карт знань в
навчально-виховному процесі»
«Можливості використання
СЕРВІСУ GOOGLE
CLASSROOM для самостійної
роботи студентів»
«Використання інформаційнокомунікаційних технологій у
навчальному процесі»
«Використання СЕРВІСІВ
GOOGLE в навчальному
процесі»
«Використання смартфонів в
навчальному процесі»
«Використання засобів
інтерактивного спілкування у
навчальному процесі»
«Особливості застосування
інформаційних технологій»
«Середовище SCRATCH для
вивчення основ програмування в
початковій школі»
«Середовище SCRATCH для
вивчення основ програмування в
початковій школі»
«Інформаційні технології в
освіті»
«Нетрадиційні підходи до
організації роботи з безпеки
життєдіяльності в початковій
школі»
«Формування життєвих навичок
з безпеки життєдіяльності дітей
та молоді»
«Методичні засади роботи
дошкільного закладу з питань
безпеки життєдіяльності»

Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні
технології в освіті і науці» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини, 24.05.2017 р.)
№
з/п
1.

Науковий
керівник
Шимкова Ю.М.

2.

3.

Доповідач

Назва доповіді

Цибенко В.С.

«Цифрове мистецтво. Цифровий
живопис»
Лєвой Л.В.
«Комп’ютерні ігри як засіб
інтелектуального розвитку дітей
дошкільного віку»
Нечиталюк Ю.О. «Впровадження інформаційнокомунікативних технологій в практику
роботи дошкільних закладів»

Науково-практичний семінар «Психологічний вплив засобів масової комунікації
на свідомість людини» (КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж
ім.Т.Г.Шевченка», 21.11.2016):
№
з/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Науковий
керівник

Доповідач

Білошкурський В.В.
Білошкурський В.В. Бойко В.

Назва доповіді

«Небезпеки віртуального спілкування»
«Інтернет-небезпека та як з нею
боротись»
Білошкурська С.С.
«Психолого-педагогічні аспекти
впровадження інформаційнокомунікаційних технологій в навчальний
процес»
Білошкурська С.С.
Томачук К.
Ефірні радіостанції, що ведуть наземне
радіомовлення в м. Умань Черкаської
області у верхньому піддіапазоні УКХ
ЧМ (87.5-108.0мгц)»
Декарчук Н.І.
Дунаєвська Н. «Засоби масової інформації як
інструмент впливу на формування
свідомості підростаючого покоління»
Мусатова О. В.
Мазур Л.
«Роль ЗМІ у процесі адаптації молодої
людини в політичному просторі»
Бондаренко О.С. Слабоус Т.
«Сучасні інформаційні технології на
прикладі міста Умань»
Горенко О. В.
Швець А.
«Проблеми наукової комунікації
сучасності»
Сажієнко А.П.
Грищук О.
«Небезпеки в Інтернеті»
Кочубей О.В.
«Небезпека дитини у мережі Інтернет»

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Кочубей О.В.

Білошкурська А.

«Вплив засобів масової інформації на
самовизначення молоді»
Поштарук Л.І.
«Інтернет: небезпека для дитини»
Поштарук Л.І.
Козаченко О. «Особливості культури спілкування в
Інтернеті»
Попов М.М.
Капелюшна К. «Реклама в засобах масової комунікації
та її вплив на людину»
Поліщук Н.М.
Кравченко О. «Проблема розвитку медіамистецтва в
Україні»
Шабаш С.П.
«Виховання культури користувача
Інтернету»
Шабаш С.П.
Остроушко Л. «Вплив соціальних мереж на здоров’я
людини»
Шимкова Ю.М.
«Проблема цифрової нерівності»
Шимкова Ю.М.
Паршукова А. «Вплив соціальних мереж на здоров’я
людини»

