Участь викладачів циклової комісії природничих дисциплін
та математики в наукових конференціях, семінарах
за ІІ семестр 2017-2018 н.р.
Вісник Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г.Шевченка
(Коледжанський збірник до 110 річниці КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний
коледж ім. Т.Г. Шевченка» Наукових вісник №1, 2018рік)
№
з/п
1.

Доповідач
Цимбалюк В.В.

Назва статті
«Особливості сорбції йонів важких металів на хімікотермічно модифікованих зразках базальтового туфу»

Вісник Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г.Шевченка
(Коледжанський збірник до 110 річниці КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний
коледж ім. Т.Г. Шевченка» Наукових вісник №2, 2018рік)
№
з/п
1.
2.
3.

Доповідач
Білошкурська С.С.
Шимкова Ю.М.
Сажієнко А.П.,
Поштарук Л.І.
Шабаш С.П.

Назва статті
«Використання мобільних додатків для розвитку дітей
дошкільного та шкільного віку»
«Формування здорового способу життя у
студентської молоді: проблеми та перспективи»
«Здоров'язберігаючі технології в освітньому процесі»

Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний
науковий збірник
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2018)
№
з/п
4.
5.

Доповідач
Поштарук Л.І.,
Шабаш С. І.
Цимбалюк В. В.,
Поліщук Н. М.

Назва статті
«Проблеми формування здорового способу життя
сучасної молоді»
«Вплив добавок на стабільність розчинів хімічного
осадження міді»

Друга міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти»
(Умань, 25-26 квітня, 2018р.)
№
з/п
1.

Доповідач
Сажієнко А.П.

Назва доповіді
«Формування предметної природознавчої
компетентності молодших школярів шляхом
використання проектної технології».

Участь в ХХХV Міжнародній науковій інтернет-конференції
«Тенденції та перспективи розвитку науки в умовах глобалізації»
(м. Переяслав-Хмельницький, 27.04.2018 року)
№
з/п
1.

Науковий керівник Доповідач

Назва доповіді

Шимкова Ю.М.

«Історія розвитку дистанційної освіти»

Діордіца Я.
Волицька І.

Всеукраїнська науково очно-заочна конференція для творчої молоді України
«Перспектива-2018»
(Державний вищий навчальний заклад «Маріупольський будівельний коледж»,
26 квітня 2018 року)
№
з/п

Науковий керівник Доповідач

1.

Поштарук Л.І.

Данчевська Д.

2.

Шимкова Ю.

Козярук Л.

Назва доповіді
«Формування здорового способу життя
молоді»
«Прокладання екскурсійних та
туристичних маршрутів за допомогою
сервіса Google карта».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Григорій Ващенко як один з
фундаторів української національної школи й освіти» (присвячена 140-річчю з дня
народження педагога)
(КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка»)
№
з/п
1.

Науковий керівник Доповідач

Назва доповіді

Сажієнко А.П.

«Ващенко про шкільні екскурсії»

Павлова А.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Історія науки
майбутньому вчителеві 2018 «Наука та її творці»
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
19-20 квітня 2018р.)
№
з/п
1.
№
з/п
1.
2.

Доповідач
Білошкурська С.С.

Назва доповіді
«Математика за покликом серця та душі».

Науковий керівник Доповідач

Білошкурська С.С.

3.
4.
Шимкова Ю.М.

Волков В.
Дерманська Є.,
Захарчук Т.
Городецька Л.
Вінницька А.,
Малюта Л.,
Савіч Ю.

Назва доповіді
«Марія Ґаєтана Аньєзі»
«Алан Матісон Тьюрінг»
«Геній невдаха»
«Наукові здобутки та наукова школа
Жалдака Мирослава Івановича».

Всеукраїнський науково-практичний коучинг (із міжнародною участю)
«Психодидактичні засади реалізації концепції «Нова українська школа» (Умань, 2018)
№
з/п
1.

Доповідач
Сажієнко А.П.

Назва доповіді
«Особливості формування предметної природознавчої
компетентності молодших школярів шляхом
використання проектної технології»

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Здоров'я для всіх»
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
4 квітня 2018 року).
№
з/п
1.

Науковий керівник Доповідач

Назва доповіді

Поштарук Л.І.

«Формування здорового способу життя
у студентської молоді»
«Здоровя та здоровий спосіб життя».
«Негативний вплив тютюнопаління на
організм людини»
«Вплив фізичних звичок на фізичний
стан людини»

Глушкова А.
Пасенко М.
Нирко А.

2.
3.
Поліщук Н.М.
4.

Бондаренко В.

Вітвіцька О.

5.
Шабаш С.П.

«Негативний вплив явищ (куріння,
вживання алкоголю, наркотичних
речовин) на студентську молодь».

ІІ міжвузівська науково-практична студентська Інтернет-конференція
«Застосування інформаційних технологій у сучасному науково-освітньому просторі»
(КВНЗ «Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Т.Г. Шевченка»,
14-15 березня 2018 р.)
№
з/п
1.

Науковий керівник Доповідач

Назва доповіді

Білошкурський
В.В.

Десятніченко Ю.

«Мобільне навчання»

Мацювецька А.

«Інтернет-сервіси в освітньому
просторі»
«Мобільне навчання»
«Застосування кейс-технології на
уроках математики»
«FIRST LEGO LEAGUE ЯК нова
інформаційна технологія»
«Вебінари як нова освітня
інформаційно-комунікаційна
технологія»
«Вплив Інтернету на дітей та підлітків»
«Фізика як наука та її вплив на людину»
«Впровадження в навчальний процес
інформаційно-комунікаційних
технологій»
«Сучасні технології навчання»
«Застосування сучасних освітніх
технологій у практичній діяльності
викладача»
«Мальовниче містечко над Тікечем».
«Форми та методи краєзнавчої роботи»
«Вплив телебачення на розвиток
особистості дитини».
«Комп’ютер та здоров’я людини»
«Використання електронного
підручника в навчальному процесі»
«Переваги та недоліки використання
електронних підручників»
«Сервіси для он-лайн навчання»
«Сучасні інформаційні технології в
освіті»

2.
3.
4.

Білошкурська С.С.

Тржесковька В.
Расулова Ю.
Ву Бао Ні

5.
6.

Бондаренко О.С.

7.
8.
9.

Кочубей О.В.

10.
11.

Поштарук Л.І.

12.
13.
14.

Поліщук Н.М.

Шевчук К.
Козярук Л.
Гусаченко О.
Будник А.
Ковальчук Т.
Сербенівська І.
Листопад М.
Пічкур Д.
Дунаєвська Н.

Шабаш С.П.
Мандич А.
Куклій М.

15.
16.
17.
18.
19.

Шимкова Ю.М.

Федоров М.В.

Козоріз Л.
Крикун І.
Балановська А.

20.

Підвисоцька М.

21.

Ротаєнко А.

22.

Листопад М.

23.

Чміль А.
Цимбалюк В.В.

24.

Пишногуб О.

25.

Яковлева Н.

«Передумови та проблеми використання
ІКТ»
«Використання е-добавок у харчових
продуктах».
«Пом’якшення твердої води з
допомогою базальтового туфу».
«Використання матеріалів цеолітної
структури у фармакологічній
промисловості»
«Кількісний аналіз кофеїну в каві різних
сортів методом йодометрії»
«Атомно-абсорбційне дослідження
мікроелементного вмісту цинку у
волоссі мешканців окремих регіонів
Черкаської області»

