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ЗАКЛАДИ – УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

ВП НУБіП УКРАЇНИ «НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

 
ВП НУБіП УКРАЇНИ «ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

 

ВП НУБіП УКРАЇНИ «БОБРОВИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ ІМ. О.МАЙНОВОЇ» 

 

ВП НУБіП УКРАЇНИ «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  

 

ВП НУБіП УКРАЇНИ  «НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  

 

ВСП «РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»  

 

ПРИЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
ТАРАЩАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ 

КОЛЕДЖ  

 

МИРОГОЩАНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ  

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ІМ.П.ВАСИЛЕНКА 

 

 

 

 

 

 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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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 

 

Павловська 

Лариса 

Миколаївна 

- 

 

 

 

- 

к.с.г.н., методист навчально-методичного підрозділу 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

 

методист відділень технічно-енергетичних систем та 

засобів автоматизації, економіки логістики та 

інформаційних систем ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

29 травня (вівторок) 

11.00-11.30 

11.30-12.00 

–  приїзд та поселення учасників конференції 

– реєстрація учасників конференції 

12.00-13.00 –  пленарне засідання 

13.00-14.00 –  перерва на обід 

14.00-17.00 –  робота секцій за напрямами 

 

30 травня (середа ) 

10.00-12.00 –  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(навчальний корпус, зала для нарад) 

 

Відкриття конференції  

(Вітальне слово до учасників конференції) 

 

 

Шеїн  

Тетяна 

Володимирівна 
-  

заступник директора з навчально-виховної роботи ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ: 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У 

СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

Шевченко 

Наталія 

Олександрівна 

- к.іст.н., викладач вищої категорії, старший викладач              

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОСВІТИ  

Кириченко 

Олександр 

Миколайович 

- голова циклової комісії технічного сервісу та 

експлуатації машин і обладнання, викладач вищої 

категорії, старший викладач ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ  

 

Іванченко 

Ірина 

Григорівна 

- викладач вищої категорії, викладач - методист  ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

 

 

 

 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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СЕКЦІЯ № 1 

Напрям: 

«Сучасний стан і перспективи підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва» 

(навчальний корпус, зала для нарад) 

Керівник секції:   
   

Кириченко 

Олександр 

Миколайович 

- голова циклової комісії технічного сервісу та 

експлуатації машин і обладнання ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 
 

Секретар секції: 
  

Лавська 

Наталія Вікторівна 
- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 1  

Напрям «Сучасний стан і перспективи підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва» 

Підведення підсумків

1.  Голованова А.Є., старший викладач Харківського національного технічного 

університету сільського господарства ім. П.Василенка 

Взаємозв’язок  між маркетингом та виробництвом сільськогосподарської 

продукції 

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

коледж» 

Роль проектних технологій при підготовці техніків-механіків 

3.  Кресан Т.А.,  к.т.н., ст. викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут», Петрик А.М., викладач ВП НУБіП України  

«Ніжинський агротехнічний коледж»  

Агроміст - альтернативний спосіб обробітку ґрунту 

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

агротехнічний коледж» 

Шляхи  підвищення  ефективності  сільськогосподарського  виробництва 

5.  Топчій С.І.,  к.т.н.,  викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Привод активного робочого органу сільськогосподарської машини 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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СЕКЦІЯ № 2 

Напрям: 

«Технологія – 2018. Актуальні питання енерго- та ресурсозбереження, 

екології»  

(навчальний корпус, зала для нарад) 

Керівник секції:   

Соломко 

Наталія Олександрівна 
- 

 

 

 

голова циклової комісії з обслуговування та ремонту 

електротехнічних установок і систем автоматизації 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Секретар секції: 
  

Микула 

Олександр Сергійович  

- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

1.  Барало О.В., викладач-методист Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу 

Удосконалений алгоритм керування сушінням зерна в бункерах активного 

вентилювання, його оцінка та ефективність 

2.  Баранчук В.С., викладач  ВП НУБіП України «Бобровицький коледж 

економіки та менеджменту ім. О. Майнової» 

Роль освіти, науки та виробництва у формуванні професіоналізму освіти 

3.  Гаркуша В.В., викладач Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу 

Розвиток теплової енергетики в сучасних умовах: проблеми і 

перспективи 

4.  Гуртовенко Ю.О., викладач-методист Таращанського державного 

технічного та економіко-правового коледжу 

Застосування інтелектуальних електричних мереж 

5.  Драганов Б.Х.,  АНВШ  України,  д.т.н.,  професор  НУБіП  України 

Екфергетичний аналіз теплових насосів 

6.  Дзюбенко С.О., викладач Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу 

Досвід зарубіжних країн на тлі енергоефективністі та енергозбереження 

в Україні 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 

 

 8 

7.  Кістень В.Г., к.т.н., старший науковий співробітник, Соломко Н.О., 

викладач - методист ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Історичний розвиток енергетики як галузі 

8.  Кизима М.В., викладач Таращанського державного технічного та економіко-

правового коледжу  

Системи керування асинхронними генераторами для поновлюваних 

джерел енергії 

9.  Клендій П.Б.,  к.т.н., доцент ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 

Енергозберігаюча система пневмотранспортування продуктів розмолу на 

млинах 

10.  Кліментовський Ю.А., д.т.н., професор, Соломко Н.О., викладач - 

методист ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний коледж»  

Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку біогазових станцій 

 

11.  Міщенко А.В., к.т.н., доцент, НУБіП України,  Соломко Н.О., викладач -

методист, ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний коледж»  

Автоматизовані індивідуальні теплові пункти. Будівництво і 

експлуатація 

 

12.  Клендій П.Б., к.т.н., доцент., Клендій Г.Я., інженер ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут»  

Вплив магнітного поля на інтенсифікацію виходу біогазів  

 

13.  Концур В.В., к.т.н., доцент, Соломко Н.О., викладач - методист ВП НУБіП 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Економія електроенергії в освітлювальних установках 

 

14.  Кубрак Р.Д., викладач ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з 

альтернативних джерел 

 

15.  Микула О.С.,  викладач ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Непроста історія біорізноманіття 

16.  Міщенко А.В., к.т.н., доцент НУБіП України  

Шляхи підвищення ефективності систем централізованого 

теплопостачання 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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17.  Олешко М.І., викладач – методист ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Ефективність застосування енергозберігаючих ламп і вплив їх на 

здоров’я людини 

 

18.  Міщенко А.В., к.т.н., доцент НУБіП України 

Термомодернізація адміністративних будівель «старої забудови» 

19.  Савченко І.Є., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Метод проектів як один з елементів оптимізації екологічної освіти у 

ВНЗ I-II рівнів акредитації 

20.  Савченко В.В.,  к.т.н., доцент кафедри електропривода та електротехнологій 

НУБіП України 

Передпосівна обробка насіння сільськогосподарських культур у 

магнітному полі 

21.  Синявський О.Ю., Савченко В.В., доценти кафедри електропривода та 

електротехнологій НУБіП України  

Магнітна обробка поливної води і розчинів мінеральних добрив  

 

22.  Синявський О.Ю., к.т.н., доцент кафедри електропривода та 

електротехнологій НУБіП України 

Вплив відхилення напруги на технологічні та енергетичні 

характеристики сільськогосподарських машин 

23.  Собчук А. А., викладач Мирогощанського аграрного коледжу  

Впровадження поновлюваних та традиційних джерел енергії в системах 

енергозабезпечення споруд закритого ґрунту 

24.  Соломко Н.О., викладач - методист ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний 

коледж 

Екологічні проблеми, які викликані сучасною електроенергетикою 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 2  

Напрям «Технологія – 2018. Актуальні питання енерго- та ресурсозбереження, 

екології» 

Підведення підсумків 

 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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СЕКЦІЯ № 3 

Напрям: 

«Економіка: реалії часу і перспективи» 

(навчальний корпус, аудиторія № 303) 

Керівники секції:   

Романенко 

Тетяна Василівна  
- 

 

 

голова циклової комісії спеціальних економічних 

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Секретар секції: 
  

Федоренко 

Людмила Володимирівна 

- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

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

Адміністративний метод  як складова сучасних управлінських технологій 

2.  Грабовецький О.І., ст. викладач кафедри соціальних дисциплін ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

Трудовий кодекс як майбутній регулятор найманої праці в оцінці 

профспілок  

 

3.  Потопальська Н.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Соціально-економічні проблеми закріплення молодих фахівців в аграрному 

виробництві 

 

4.  Приємницька В.С., викладач  ВП НУБіП України «Бобровицький коледж 

економіки та менеджменту ім. О. Майнової»  

Зовнішньоекономічна діяльність України на сучасному етапі 

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

коледж» 

Нова система оцінки економічного розвитку країн 

 

6.  Федоренко Л.В., викладач ВП НУБіП України  «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Інноваційний розвиток підприємств у економіці України 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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7.  Черненька Л.Б., викладач ВП НУБіП Украни «Ірпінський економічний 

коледж» 

Економічний розвиток держави: досягнення, перспективи  

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 3  

Напрям «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Підведення підсумків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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СЕКЦІЯ № 4 

Напрям: 

«Транспорт і транспортні технології» 

(навчальний корпус, зала для нарад) 

 

Керівник секції:   

 

Горбач 

Віктор Іванович 

- голова циклової комісії з транспортних технологій 

Секретар секції: 

Карпенко 

Наталія Миколаївна 

 

- 

 

викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

1.  Горбач В.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Інтермодальні перевезення вантажів 

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

коледж»  

Огляд ситуації щодо браку водіїв у країнах ЄС та Україні 

 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 4  

Напрям «Транспорт і транспортні технології» 

Підведення підсумків 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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СЕКЦІЯ № 5 

Напрям: 

«Інформаційні технології в сучасному світі» 

(навчальний корпус, зала для нарад) 

Керівник  секції: 
  

 

Кулик 

Оксана Анатоліївна 

 

- 

 

голова циклової комісії обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Секретар секції: 
  

Іванов 

Євген Костянтинович 
- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

1.  Бережняк А.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Застосування інформаційних технологій при викладанні дисципліни 

«Інформаційні системи  і технології в обліку» 

2.  Гуріненко О. В., викладач Прилуцького агротехнічного коледжу 

Застосування інформаційних технологій в галузі сільського господарства  

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

коледж» 

Махмудов І.І., к.т.н., старший викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут»  
Розвиток сфери відкритих даних в Україні 

 

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

коледж» 
Hyperloop – фантастика чи реальність 

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

коледж» 
Використання програмного продукту Cisco Packet Tracer в освітньому 

процесі 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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6.  Орел О.В., к.п.н., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Застосування кейс-технології при вивченні інформатики  

 

7.  Ставнічук  С.І., викладач Чернятинського коледжу Вінницького НАУ 

Перспективи використання проектної діяльності на заняттях біології 

8.  Шульган М.Я., викладач Чернятинського коледжу Вінницького НАУ 

Роль інформатики при формуванні професійної компетенції майбутнього 

бухгалтера   

9.  Юпаткіна Н.Я.,  викладач  ВСП   «Рівненський   коледж   НУБіП   України 

Інформаційні технології в сучасному світі  

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 5  

Напрям «Інформаційні технології в сучасному світі» 

Підведення підсумків 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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СЕКЦІЯ № 6 

Напрям: 

«Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика»  

(навчальний корпус, аудиторія № 303) 

Керівник секції: 
  

Шевченко 

Володимир Григорович 

- 

 

 

голова циклової комісії соціально-гуманітарних 

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Секретар секції:   

Павловська 

Лариса Миколаївна 

- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

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

коледж» 

Переваги впровадження STEM-освіти для студентів агротехнічних 

коледжів 

2.  Демченко І.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Вікові особливості першокурсників як чинник їх фізико-математичної 

підготовки до навчання у системі вищої освіти 

3.  Кисла О.М., викладач - методист ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Нестандартні заняття як одна із форм мотивації навчальної діяльності 

студентів 

4.  Колесник Т.П., викладач - методист ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Гра як засіб мотивації студентів до вивчення англійської мови 

5.  Новіков М.Г.,  викладач - методист ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж»  

Розв`язування фізичних задач як одна зі складових практичного 

компоненту дисципліни «Фізика» 

6.  Павловська Л.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Роль освіти протягом життя в самореалізації особистості 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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7.  Петриченко Н.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Аспекти формування математичної компетентності майбутніх 

спеціалістів з механізації сільського господарства  

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

коледж» 

Інтерактивні методи навчання при підготовці спеціалістів технічних 

напрямків 

9.  Талько Т.В., викладач ВП НУБіП Украни «Ірпінський економічний коледж» 

Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з 

фінансового обліку у процесі практичного навчання 

10.  Толочко С.В., к.пед.н., докторант кафедри освіти дорослих Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  

Структурно-системний аналіз визначення ключових компетентностей у 

світі 

 

11.  Чайка Л.В., викладач ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» 

Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів 

12.  Шараєвський В.В., майстер виробничого навчання Технолого-економічного 

коледжу Білоцерківського НАУ 

Проблема освіти у сферах «Електроніки, мікроелектроніки, смарт 

технологій та програмування» 

13.  Шевченко В.Г., ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Сучасні можливості досліджень родинних історій періоду другої світової 

війни   

14.  Шкодин А.В., к.пед.н., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Організація науково-дослідної роботи студентів в процесі вивчення 

дисципліни «Охорона праці» 

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

коледж» 

Реалізація проблемної технології на заняттях з дисципліни «Українська 

література» 

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

коледж» 

Розвиток творчого мислення у студентів при вивченні електроніки 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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17.  Шеїн Т.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Організація професійної підготовки молодших спеціалістів у сучасних 

умовах 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 6  

Напрям «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика» 

Підведення підсумків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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СЕКЦІЯ № 7 

Напрям: 

«Сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини»  

(навчальний корпус, аудиторія № 303) 

Керівник секції: 
  

Булавенко 

Юрій Костянтинович 

- 

 

 

голова циклової комісії з фізичного виховання  

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Секретар секції:   

Чередник 

Світлана Андріївна 

- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

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

агротехнічний коледж» 

Формування патріотичного виховання студентської молоді на заняттях 

з дисциплін «Захист Вітчизни» та «Фізична культура» 

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

коледж»  

Здоров'я людини та його критерії 

3.  Кузьмін В.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Вплив шкідливих звичок на здоров'я студентської молоді та способи їх 

подолання 

4.  Литовченко В.П., к.ф.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Пережитки в сучасному освітньому процесі 

5.  Марущак П.Д., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Значення професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутніх 

працівників АПК 

6.  Матвієнко В.М., Гнєдіч В.І., викладачі-методисти Технолого-економічного 

коледжу Білоцерківського НАУ 

Фальсифікація продовольчих товарів та її вплив на здоров’я та добробут 

населення 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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7.  Рисаченко Г.О., викладач-методист технолого-економічного коледжу 

Білоцерківського НАУ 

Сучасні тенденції формування та збереження здоровʼя людини 

8.  Чередник С.А., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Інноваційні технології фізичного виховання 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 7  

Напрям «Сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини» 

Підведення підсумків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

     Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль освіти, науки та виробництва у формуванні 

професіоналізму фахівця» 
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ДЛЯ НОТАТОК 


