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ЗАКЛАДИ – УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

ВП НУБІП УКРАЇНИ «БОБРОВИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ІМ.О.МАЙНОВОЇ» 

 
ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. С.А. КОВПАКА  

СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

 
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ 

 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
ВП НУБіП УКРАЇНИ  «ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН УКРАЇНИ» 

 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

 І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
ВП НУБіП УКРАЇНИ «НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

 
ВП НУБіП УКРАЇНИ  «НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  

 
НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.ГОГОЛЯ 

 
ВСП «НОГАЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

 АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
ВСП «РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»  

 
СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
ТОВ «АГРОСКОП УКРАЇНА» 

 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ПУЛЮЯ 

 
ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ВІННИЦЬКОГО НАУ 

 
ВСП УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА  

«ЧИГИРИНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ» 
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Литовченко  

Олена  

Володимирівна 

 

- 

 

директор ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

 

Шеїн 

Тетяна 

Володимирівна 

 

- 

 

заступник директора з навчально-виховної роботи ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

Ландик  

Олександр 

Григорович 

 

- 

 

завідувач відділення технічно-енергетичних систем та 

засобів автоматизації ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 
 

Романенко 

Тетяна 

 Василівна 

 

- 

 

завідувач відділення економіки, логістики та 

інформаційних систем ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 
 

Лавська 

Наталія  

Вікторівна 

 

- 

 

к.с.г.н., методист відділень ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

26 грудня (понеділок) 

08.30-10.00 

10.00-11.00 

–  приїзд та поселення учасників конференції 

– реєстрація учасників конференції 

11.00-12.00 –  пленарне засідання 

12.00-13.00 –  перерва на обід 

13.00-17.00 –  робота секцій за напрямами 

27 грудня (вівторок) 

09.00-12.00 –  підведення підсумків конференції 

12.00-13.00 –  перерва на обід 

13.00-16.00 –  культурно-екскурсійна програма  

17.00-17.30 –  від’їзд учасників конференції 

Регламент 

Доповіді на пленарному засіданні до 20 хв. 

Наукові повідомлення на засіданнях секцій до 10 хв. 

Виступи в обговоренні         до 5 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(навчальний корпус, читальний зал) 

 

Відкриття конференції  

(Вітальне слово до учасників конференції) 

 

Вступне слово: 

 

Литовченко  

Олена  

Володимирівна 
-  

директор ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ: 

ДУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 

Литовченко 

Олена 

Володимирівна  

 

- директор ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

 

Новіков 

Микола 

Григорович 

  

голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

РОЗГЛЯД АГРАРНИХ ПИТАНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В РАМКАХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 
 

Шевченко 

Володимир 

Григорович 

 голова циклової комісії соціально-гуманітарних 

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 
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СЕКЦІЯ № 1 

Напрям: 

«Актуальні питання підготовки майбутнього фахівця аграрного 

сектору: теорія і практика» 
(лабораторний корпус № 1, аудиторія 230) 

 

Керівник секції:   

   

Новіков 

Микола Григорович 
- голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін   

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

 

Секретар секції: 

  

Безжон 

Юрій Миколайович 
- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ 

 

1.  Максін В.І., д.х.н., професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та 

якості води Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

Литовченко О.В., викладач  ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Дослідження сульфаматів металів (V, Mn, Cr) та напрямків їх 

використання в сільському господарстві 

 

2.  Гурська Л., викладач  ВП НУБіП  України  «Ірпінський економічний коледж» 

Використання інтерактивних методів навчання при підготовці фахівців у 

ВНЗ 

 

3.  Городенко С.В., викладач ВП НУБіП України «Ірпінський економічний 

коледж» 

Дебати як інноваційні педагогічні технології викладання економічних 

дисциплін при підготовці фахівців аграрного сектору 

 

4.  Ніколенко Л.А., Кирчевський В.І., викладачі Ізмаїльського технікуму 

механізації і електрифікації сільського господарства 

Актуальні питання та проблеми підготовки майбутнього фахівця аграрного 

сектору: теорія і практика. 
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5.  Теслюк В.В., д.с.г.н., професор Навчально-наукового інституту енергетики, 

автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і 

природокористування України,  

Теслюк В.В., студент Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і 

енергозбереження Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Біоінженерія виробництва мікобіопрепаратів для захисту рослин 
 

6.  Теслюк В.В., д.с.г.н., професор Навчально-наукового інституту енергетики, 

автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і 

природокористування України,  

Камінський В.Ф. д.с.г.н., професор Навчально-наукового центру «Інститут 

землеробства НААН України» 

Техніко-технологічне забезпечення виробництва грибних глюканів для 

аграрного виробництва 
 

7.  Теслюк В.В., д.с.г.н., професор Навчально-наукового інституту енергетики, 

автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і 

природокористування України,   

Григорюк І.П. д.б.н., професор кафедри фізіології, біохімії рослин та 

біоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування 

України,   

Редько В.В. (Секретаріат КМУ, м. Київ)  

Агротехнологічна ефективність застосування грибних полісахаридів при 

вирощуванні овочів 
 

8.  Теслюк В.В., д.с.г.н.,  професор  Навчально-наукового  інституту енергетики, 

автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і 

природокористування України,  

Іоніцой Ю.С., д.с.г.н., с.н.с. ТОВ «Агроскоп Україна»,  

Ікальчик М.І., к.т.н., доцент кафедри машин і обладнання агропромислового 

виробництва ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

Екологічна безпечність застосування мікобіопрепарату Мікостим для 

захисту рослин 
 

9.  Теслюк В.В., д.с.г.н.,  професор Навчально-наукового  інституту  енергетики, 

автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і 

природокористування України,  

Барановський В.В., д.т.н., професор кафедри технології і обладнання 

зварювального виробництва Тернопільського національного технічного 

університету ім. Івана Пулюя,  

Ікальчик М.І., к.т.н., доцент кафедри машин і обладнання агропромислового 

виробництва ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

Агротехнологічні передумови осіннього передпосівного обробітку ґрунту для 

сівби цукрових буряків 
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10.  Вечера О.М., викладач Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  

Шляхи підвищення якості  процесу протруювання насіння 

сільськогосподарських культур 

 

11.  Вечера О.М., викладач Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Аналіз ефективності роботи та шляхи вдосконалення робочого процесу 

протруювання насіння 

 

12.  Олар Н.Г., здобувач  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  

Визначення обмежувальних чинників виробництва біодизелю  

 

13.  Нечипуренко Л.О., Присяжнюк О.В., викладачі Чернятинського коледжу 

Вінницького НАУ 

Актуальні питання підготовки майбутнього фахівця аграрного сектору: 

теорія і практика  
 

14.  Дейкун П.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Роль іноземної мови в підготовці фахівця агропромислового комплексу 

  

15.  Ікальчик М.І.,  к.т.н., доцент кафедри машин і обладнання агропромислового 

виробництва ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Тенденції модернізації конструкцій обладнання для безприв’язнобоксового 

утримання ВРХ 

 

16.  Кресан Т.А., к.т.н., ст. викладач кафедри прикладної математики і 

моделювання ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Особливості викладання фізики студентам технічний спеціальностей 

 

17.  Мошко В.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Мінімальні системи обробітку ґрунту: переваги та недоліки 

 

18.  Люльчик В.О., Русіна Н.Г., Малимон С.С., викладачі ВСП «Рівненський 

коледж Національного університету біоресурсів і природокористування 

України» 

Метод проектів в підготовці майбутнього фахівця аграрного сектору 
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19.  Косенчук Н.П., Мілєва Н.В., Заставська О.А., викладачі ВСП «Ногайський 

коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» 

Використання інформаційних технологій в процесі створення електронних 

засобів навчання (електронних підручників, посібників, атласів) для 

забезпечення підготовки фахівців 

 

20.  Хрипа Ю.В., викладач ВСП «Рівненський коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України» 

Персональний сайт викладача як засіб інтерактивного навчання  

 

21.  Дяченко Л.А., к.т.н., доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут»,  

Човнюк Ю.В., к.т.н.,  доцент кафедри конструювання машин і обладнання  

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Метод зниження поздовжніх коливань пружних гусениць сучасних 

сільськогосподарських машин 

 

22.  Пархоменко А.О., культорганізатор ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Особливості професійного становлення студентів-аграріїв 

 

23.  Петренко І.В., Козаченко Н.В., викладачі  ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Формування професійної компетентності фахівців аграрної галузі 

 

24.  Розводовська М.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Практика як один із найважливіших факторів фахового навчання 

 

25.  Толочко С.В., к.п.н., доцент  кафедри соціально-гуманітарних дисциплін       

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Післядипломна освіта в Україні: історичний екскурс 

 

26.  Павленко М.Ю., к.т.н. асистент кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Вплив кратності перемішування на якісні показники дизельного біопалива 

 

27.  Павленко М.Ю., к.т.н. асистент кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Комплексне дослідження обладнання для виробництва дизельного біопалива 

з використанням гідромеханічного перемішування.  
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28.  Павленко М.Ю., к.т.н. асистент кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Аналіз обладнання для агропромислового виробництва дизельного біопалива 

29.  Павленко М.Ю., к.т.н. асистент кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Виробництво дизельного біопалива із зернового вороху олійних культур 

 

30.  Голуб Г.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Інженерія виробництва і використання дизельного біопалива в аграрному 

виробництві 

 

31.  Голуб Г.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Ефективність виробництва біогазу 

 

32.  Голуб Г.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Анаеробне зброджування біомаси гноївки 

 

33.  Чуба В.В., к.т.н., асистент кафедри транспортних технологій і засобів АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Виробництво і використання дизельного біопалива 

 

34.  Чуба В.В., к.т.н., асистент кафедри транспортних технологій і засобів АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного 

біопалива 

 

35.  Чуба В.В., к.т.н., асистент кафедри транспортних технологій і засобів АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Питання застосування дизельного біопалива 

 

36.  Чуба В.В., к.т.н., асистент кафедри транспортних технологій і засобів АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Розрахунок ефективності використання дизельного біопалива 

 

37.  Марус О.А., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій і засобів АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Обґрунтування вибору горизонтального циліндричного реактору для 

виробництва біогазу 
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Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 1  

 

Напрям «Актуальні питання підготовки майбутнього фахівця аграрного 

сектору: теорія і практика» 

 

Підведення підсумків

 

38.  Городенко С.В., викладач ВП НУБіП України «Ірпінський економічний 

коледж» 

Дебати як інноваційні педагогічні технології викладання економічних 

дисциплін при підготовці фахівців аграрного сектору 
 

39.  Дяченко Л.А., к.т.н., доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут»   

Дослідження хвиль при роботі хвильових транспортерів та ефекту їхнього 

тиску  
 

40.  Безжон Ю.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Роль охорони праці у підготовці фахівців автомобільного транспорту    
 

41.  Лавська Н.В., к.с.г.н., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Удосконалення професійних  якостей майбутніх фахівців аграрної сфери 
 

42.  Бережняк В.К., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Перспективи розвитку овочевих культур закритого ґрунту в Україні 
 

43.  Петриченко Н.Г., викладач  ВП  НУБіП  України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Роль загальноосвітніх дисциплін, зокрема математики, у підготовці 

майбутніх фахівців-механіків 
 

44.  Падалка М.М.,  викладач  ВП  НУБіП  України  «Ніжинський  агротехнічний 

коледж» 

Обробка матеріалів на сучасних металорізальних верстатах  



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 
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СЕКЦІЯ № 2 

Напрям: 

«Українська мова і культура як чинник національної державності»  

(лабораторний корпус №1, аудиторія 223) 

 
Керівник секції:   

Шевченко 

Володимир Григорович 
- 

 

 

 

голова циклової комісії соціально-гуманітарних 

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Секретар секції: 
  

Микула 

Олександр Сергійович  
- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Купчишина Т.В., викладач ВСП «Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 

Формування та розвиток життєвих компетентностей студентів в 

процесі вивчення суспільних дисциплін» 

 

2.  Рикова І.А., викладач ВСП Уманського національного університету 

садівництва «Чигиринський економіко-правовий коледж»  

Культурологічний пошуково-дослідницький проект «Сім чудес 

Черкащини» 

3.  Навозняк Л.М., викладач ВСП «Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 

Формування активної громадянської позиції студентської молоді у процесі 

позааудиторної роботи із суспільних дисциплін 

 

4.  Кисла О.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Формування стійкого інтересу до дисциплін гуманітарного циклу у 

студентів вищих аграрних навчальних закладів 

 

5.  Шостка М.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Дослідження феміністичної проблематики у творах Ольги Кобилянської 
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6.  Петриченко В.А., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Фонд Ф1238 «Ніжинське технічне училище Кушакевича А.Ф. як джерело 

історії аграрної освіти України кінця XIX - початкуXX століть» 

 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 2  

Напрям «Українська мова і культура як чинник національної державності» 

Підведення підсумків 
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Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих 

фахівців: виклики часу»  

 13 

 

СЕКЦІЯ № 3 

Напрям: 

«Екологія. Людина. Суспільство» 
(лабораторний корпус №1, аудиторія 223)   

 

Керівники секції:   

Горбач  

Віктор Іванович 

 

- 

 

 

голова циклової комісії з організації перевезень і 

управління на автомобільному транспорті ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Секретар секції: 
  

Микула 

Олександр Сергійович 

- голова циклової комісії технічного сервісу та 

експлуатації машин і обладнання ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Бідун О.В., викладач ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» 

Стан навколишнього природного середовища Києва та Київської області 

 

2.  Бондаренко С.В., к.п.н., викладач Глухівського агротехнічного інституту       

ім. С.А. Ковпака Сумського Національного університету 

Формування екологічних компетентностей студентів у процесі гурткової 

роботи 

 

3.  Присяжнюк О. В., викладач Чернятинського коледжу Вінницького 

Національного університету  

Екологічна стратегія землеробства 

 

4.  Пуд К.О., викладач ВСП Таврійського державного агротехнологічного 

університету «Ногайський коледж»  

Проблеми раціонального використання  та охорони природних ресурсів 

Запорізької області 

 

5.  Прохач Н.В., викладач ВСП Уманського національного університету 

садівництва «Чигиринський економіко-правовий коледж»  

Екологічна освіта як невід'ємна складова у підготовці сучасного 

конкурентоспроможного фахівця 
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6.  Нещерет Б.А., магістрант Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя 

Формування у підлітків навиків безпечного поводження в Інтернет-мережі 

 

7.  Горбач В.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Розвиток транспорту та екологічні проблеми довкілля  

8.  Петрик А.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Енергозбереження та екологічна безпека у процесі обробітку ґрунту 

  

9.  Микула О.С., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Біорізноманіття Чернігівщини 
 

10.  Марус О.А., к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем 

АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Виробництво екологічно безпечної продукції рослинництва 

 

11.  Марус О.А., к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем 

АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Виробництво екологічно безпечної продукції тваринництва 

12.  Марус О.А., к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем 

АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Твердофазне зброджування – як невід’ємний елемент виробництва 

органічної продукції 

 

13.  Марус О.А., к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем 

АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Технічна реалізація виробництва органічно безпечної продукції 

 

14.  Чуба В.В., к.т.н., асистент кафедри транспортних технологій і засобів АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Екологічні показники використання дизельного біопалива 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 3  

Напрям «Екологія. Людина. Суспільство» 

Підведення підсумків 
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СЕКЦІЯ № 4 

Напрям: 

«Нові інформаційні технології в освіті» 

(навчальний корпус № 1, читальний зал) 

 

Керівник секції:   

Шеїн 

Тетяна Володимирівна 

- заступник директора з навчально-виховної роботи   

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Секретар секції: 

Кириченко 

Олександр Миколайович 

 

- 

 

голова циклової комісії технічного сервісу та 

експлуатації машин і обладнання ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

   

 

ДОПОВІДІ 

 

1.  Шеїн Т.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Інтегративна освіта: сучасний стан та перспективи навчання 

електротехнічних дисциплін 

 

2.  Ландик О.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Ефективність впровадження в навчальний процес емуляторів пристроїв і 

систем 

 

3.  Яланжи Л.Д., преподаватель Измаильского техникума механизации и 

электрификации сельского хозяйства 

Информационные технологии на занятиях математики 

4.  Косенчук Н.П., Мілєва Н.В., Заставська О.А., викладачі ВСП Таврійського 

державного агротехнологічного університету «Ногайський коледж» 

Використання інформаційних технологій в процесі створення 

електронних засобів навчання (електронних підручників, посібників, 

атласів) для забезпечення підготовки фахівців 
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5.  Пуд К.О., викладач ВСП Таврійського державного агротехнологічного 

університету «Ногайський коледж»  

Використання інтернет-ресурсів в організації дистанційного навчання 

студентів  
 

6.  Хрипа Ю.В., викладач ВСП «Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 

Персональний сайт викладача як засіб інтерактивного навчання 

 

7.  Юпаткіна Н. Я., викладач ВСП «Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при 

викладанні спецдисциплін 
 

8.  Юхимчук Ю.П., викладач ВСП «Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 

Використання комп'ютерно-інформаційних технологій під час вивчення 

математики на загальноосвітніх відділеннях у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
 

9.  Даль Н.В., викладач ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» 

Нові інформаційні технології в освіті 
 

10.  Вишневецька Л.Є., викладач ВСП Таврійського державного 

агротехнологічного університету «Ногайський коледж» 

Електронний навчально-методичний комплекс студента 
 

11.  Філатова В.Л., викладач ВП НУБіП України «Бобровицький коледж 

економіки та менеджменту ім. О. Майнової» 

Організація проектної діяльності студентів в процесі викладання 

технологічних дисциплін 
 

12.  Дейнека С.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Шляхи оптимізації та інтенсифікації навчального процесу під час 

вивчення дисципліни «Правила дорожнього руху» 
 

13.  Заболотній О.А., к.п.н., доцент, завідувач кафедри життєдіяльності людини 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Використання інтерактивних методів в навчальному процесі 
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14.  Матвійчук Т.А., викладач ВСП «Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 

Інформаційні технології як засіб формування практичних навичок 

майбутніх фахівців 
 

15.  Бадьоріна Л.М., д.т.н., доцент  кафедри комп’ютерних наук Національного 

авіаційний університет 

Методологічні засади інтелектуальної обробки знань майбутніх фахівців 
 

16.  Третяк О.В., аспірант Київського національного університету культури і 

мистецтв 

Підготовка кваліфікованих кадрів в ВНЗ 
 

17.  Хрипа М.В., викладач ВСП «Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 

Використання інформаційних технологій у процесі вивчення 

математичних дисциплін студентами спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення» 
 

18.  Шаперчук С.В., викладач ВСП «Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 

Нові інформаційні технології у підготовці техніка-будівельника» 
 

19.  Якимчук І. О., викладач ВСП «Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» 

Впровадження медіаосвітніх технологій як засіб підвищення якості 

освітньої діяльності коледжу» 
 

20.  Кириченко О.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Шляхи модернізації та розвитку вищої освіти України. Виклики часу 
 

21.  Іванченко І.Г., Колесник Т.П., викладачі ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж»  

Використання елементів проектної діяльності на заняттях з іноземної 

мови в технічних ВУЗах 
 

22.  Іванов Є.К., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»,  

Махмудов І.І., к.т.н., викладач кафедри експлуатації машин і технічного 

сервісу ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

Використання масових відкритих онлайн-курсів для самоосвіти 

викладачів та студентів  
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23.  Савченко І.Є., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Проблеми адаптації студентів першого курсу 

 

24.  Кресан Т.А. к.т.н., ст. викладач кафедри прикладної математики і 

моделювання ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Особливості викладання фізики студентам технічних спеціальностей 

 

25.  Кулик О.А., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Вклад українців в розвиток комп’ютерної науки і техніки 

 

26.  Якубінська Л.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Новітні методи тестового контролю при викладанні технічних 

дисциплін 

 

27.  Приходько С.П., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Бінарні заняття при викладанні дисциплін загальнотехнічного циклу 

 

 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 4  

Напрям «Нові інформаційні технології в освіті» 

Підведення підсумків 



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 
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СЕКЦІЯ № 5 

Напрям: 

«Фізична культура та виховання – як інструмент формування 

здорового сучасного суспільства» 

(лабораторний корпус №1, аудиторія 223) 

Керівник  секції: 
  

 

Булавенко 

Юрій Костянтинович 

 

- 

 

керівник фізичного виховання ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Секретар секції: 
  

Микула  

Олександр Сергійович 
- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 
 

ДОПОВІДІ 

 

1.  Булавенко Ю.К.,  викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Вивчення динаміки спортивних уподобань студентів вищих навчальних 

закладів 

 

2.  Кузьмін В.В. викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Вплив фізичного виховання на здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи 

 

3.  Марущак П.Д. викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Формування здорового способу життя студентів засобами фізичної 

культури 

 

4.  Чередник С.А. викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Фізична культура як інструмент формування здорової нації 
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5.  Піщулін Д.С., магістрант Ніжинського державного університету ім.М.Гоголя 

Фізична культура як важливий компонент формування здорового способу 

життя молодого покоління 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 5  

Напрям «Фізична культура та виховання – як інструмент формування 

здорового сучасного суспільства» 

Підведення підсумків 



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 
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СЕКЦІЯ № 6 

Напрям: 

«Перспективи розвитку економіки: теорія, методологія, практика»  

(навчальний корпус № 1, читальний зал) 

Керівник секції: 
  

Романенко 

Тетяна Василівна 

- 

 

 

завідувач відділення економіки, логістики та 

інформаційних систем ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Секретар секції:   

Кириченко 

Олександр Миколайович 

- голова циклової комісії технічного сервісу та 

експлуатації машин і обладнання ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 
 

ДОПОВІДІ 

 

1.  Овчарик З.Д., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 

Панькович Ю.В., студентка факультету економіки, менеджменту та 

логістики ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

 

2.  Романенко Т.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Демонополізація економіки у період ринкової трансформації  

 

3.  Царук Н.Г., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Облік біологічних активів і сільськогосподарської продукції за 

справедливою вартістю 

 

4.  Пахомова Т.М., к.е.н., доцент кафедри філософії та соціально-економічних 

наук Національного державного університету ім. М.Гоголя,  

Мошко В.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Шляхи переходу України від «бюджету проїдання» до бюджету розвитку 

 
 

5.  Стадник В.П., к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту та логістики ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»,  

Перестюк Т.В., Хоменюк А.М., студентки ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Управління результативністю діяльності підприємств 
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6.  Стадник В.П., к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту та логістики ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»,  

Міжгородська І.О., Олійник А.С., студентки ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Сучасний маркетинг, його проблеми і перспективи розвитку в новій 

економіці 

 

7.  Карпенко Н.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Сучасні питання управління логістикою на підприємствах 

 

8.  Ковтун О.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Сучасні маркетингові підходи та їх застосування в роботі аграрних 

підприємств 

 

9.  Лоханько Н.В., асистент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Удосконалення застосування інтерактивних методів навчання при 

вивченні облікових дисциплін 

 

10.  Проскуріна Л.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Система мотивації на підприємстві 

 

11.  Помазан М.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Особливості процесу бізнес-планування в сучасній економіці 

12.  Македон Г.М., асистент кафедри аграрної економіки ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Привабливість міжнародних інвестицій в Україні 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 6  

Напрям «Перспективи розвитку економіки: теорія, методологія, практика» 

 

Підведення підсумків  
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СЕКЦІЯ № 7 

Напрям: 

«Проблеми сучасної енергетики та автоматики в системі 

природокористування»  

(лабораторний корпус № 1, аудиторія 230) 

Керівник секції: 
  

Соломко 

Наталія Олександрівна 

- 

 

 

голова циклової комісії з обслуговування та ремонту 

електротехнічних установок і систем автоматизації 

АПВ ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 
Секретар секції:   

Безжон 

Юрій Миколайович 

- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 
 

ДОПОВІДІ 

 

1.  Павленко М.Ю., к.т.н. асистент кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Дослідження енергетичної ефективності реакторів-розділювачів із 

тарілчастим змішувачем 

2.  Голуб Г.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Отримання енергії на основі сировини сільськогосподарського походження 

 

3.  Голуб Г.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Біологічні види палива – основа енергетичної автономності 

агроекосистем 

  

4.  Махмудов І.І., к.т.н., викладач кафедри експлуатації машин і технічного 

сервісу ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Демиденко В.Г., студент ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут»,  

Іванов Є. К., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Сучасні способи очищення рослинної олії для виробництва біопалива 
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5.  Соломко Н.О., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні 

 

6.  Бесараб Г.О., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Енергозбереження в Україні 

 

7.  Олешко М.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Підвищення ефективності у тваринництві шляхом впровадження 

сучасних автоматизованих технологій 

 

8.  Кубрак Р.Д., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Зелений тариф в Україні 

 

9.  Лементарьов В.В., ст. викладач кафедри електрифікованих технологій в 

аграрному виробництві ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 
Розрахунок вихрових струмів у циліндричному індукційному 

повітронагрівачі  

 

10.  Бесараб А.О., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Застосування проблемного навчання при викладанні спеціальних 

дисциплін 

 

11.  Рудик В.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Автоматизація виробництва: етапи розвитку та перспективи 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 7  

Напрям «Проблеми сучасної енергетики та автоматики в системі 

природокористування» 

 

Підведення підсумків  
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ДЛЯ НОТАТОК 


