Участь викладачів циклової комісії природничих дисциплін
та математики в наукових конференціях, семінарах
за І семестр 2017-2018 н.р.
Міжвузівський науковий он-лайн семінар «Психологічний вплив засобів масової
комунікації на свідомість людини» (КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний
коледжі ім. Т.Г. Шевченка», 30 листопада 2017)
№
з/п
1.

Науковий керівник Доповідач

Назва доповіді

Білошкурський
В.В.

Дульська Т.

2.

Білошкурська С.С.

Колісніченко М.

3.

Бондаренко О.С.

Пічкур Д.

4.
5.

Кочубей О.В.
Поштарук Л.І.

Грищук О.
Мельник Н.

6.

Шимкова Ю.М.

Рогова П.

7.

Федоров М.В.

Чміль А.

«Головна мета та основні терміни
концепції впровадження медіаосвіти в
Україні»
«Формування особистості шляхом
впровадження медіаосвіти»
«П’ять ключових принципів
медіаграмотності»
«Вплив медіа на навчальний процес»
«Вплив ЗМІ на світогляд сучасної
людини»
«SMS-шахрайство – найпоширеніший
вид шахрайства в Україні»
«Використання елементів медіаосвіти і
медіаграмотності під час викладання
навчальних дисциплін»

ІV студентсько-учнівська науково-практична конференція «Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 1 листопада 2017 року).
№
з/п
1.
2.

Науковий керівник Доповідач
Білошкурська С.С.

Козаченко О.
Павленко К.

Назва доповіді
«День Пі»
«Невизначені генії»

Міжвузівській науково практичній конференції «Інноваційна діяльність педагога
в сучасному освітньому просторі» (КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний
коледж ім. Т.Г. Шевченка, 23.11.2017 р.)
№
з/п
1.

Доповідач
Декарчук Н.І.

2.

Поштарук Л.І.

Назва доповіді
«Проблема формування професійних компетентностей
майбутніх педагогів дошкільної і початкової освіти»
«Професійна компетентність майбутнього педагога як
загальна умова педагогічної майстерності»

Круглий стіл «Погляд крізь століття» з нагоди 100-річчя Уманського краєзнавчого
музею (28 листопада 2017 року)
№
з/п
1.

Доповідач
Сажієнко А.П.

Назва доповіді
«Використання музейних експонатів у організації
освітнього процесу на заняттях з краєзнавства»

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування
успішної особистості в сучасному освітньому просторі «Департамент освіти і науки
Вінницької обласної державної адміністрації КВНЗ «Вінницька академія неперервної
освіти», 22.11.2017 – 24.11.2017 року
№
з/п
1.

Доповідач
Шабаш С.П.

2.

Шимкова Ю.М.

Назва доповіді
«Здоров'язбережувальні технології в освітньому
просторі»
«Використання мобільних додатків для розвитку дітей
дошкільного та шкільного віку»

ХХІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції та
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м. ПереяславХмельницький, 31 жовтня 2017 року)
№
з/п
1.

Науковий керівник Доповідач

Назва доповіді

Шимкова Ю.М.

«Використання сервісу GOOGLE карта
для прокладання екскурсійних та
туристичних маршрутів»

Татарчук М.

