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ЗАКЛАДИ – УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

ВП НУБіП УКРАЇНИ «НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

 
ВП НУБіП УКРАЇНИ  «НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  

 
ВСП «РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»  

 
ВП НУБіП УКРАЇНИ «ЗАЛІЩИЦЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ  

ІМ. Є.ХРАПЛИВОГО» 

 
КРАСНОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ІМ.Ф.Я.ТИМОШЕНКА 

 
ТАРАЩАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ  

ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

ЛАДИЖИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
ПРИЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 
РОГАТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ 

 
МАР'ЯНІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ. ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
КРАСНООКНЯНСЬКИЙ НВК «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ» 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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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 навчально-методичного підрозділу 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 
 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

14 грудня (четвер) 

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 

15 грудня (п’ятниця ) 

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, зала для нарад) 

 

Відкриття конференції  

(Вітальне слово до учасників конференції) 

 

 

Литовченко  

Олена  

Володимирівна 
-  

директор ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ: 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ В УМОВАХ ДІЇ 

ЗАКОНІВ «ПРО ОСВІТУ», «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» 

Литовченко 

Олена 

Володимирівна  

- викладач вищої категорії, викладач-методист              

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ НІЖИНСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ                             

З ДИСПИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ»  

Шкодин 

Альона 

Василівна 

- провідний інженер з охорони праці, к.пед.н., викладач 

вищої категорії ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж»   

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ БЕНЗИНОВИХ 

ДВИГУНІВ 

 

Топчій 

Сергій  

Іванович 

- к.т.н., викладач вищої категорії ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

 

 

 



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Якісний професійний підхід – запорука успішної 

підготовки фахівця»  

 

 5 

СЕКЦІЯ № 1 

Напрям: 

«Інформаційна безпека та комп’ютерні технології» 

(навчальний корпус, аудиторія № 304) 

 

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: 

  

Іванов 

Євген Костянтинович 
- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ 

 

1.  Волощук І.В., викладач Красноградського технікуму механізації сільського 

господарства імені Ф.Я.Тимошенка 

Інформаційна безпека та комп’ютерні технології 

 

2.  Дзюбенко С.О., викладач Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу 

Баліцький М.Ю.,  студент Таращанського державного технічного та     

економіко – правового коледжу 

Аспекти екологічних проблем утилізації комп’ютерної техніки 

3.  Замкова Л.С., викладач Ладижинського коледжу Вінницького національного 

аграрного університету 

Сучасні інформаційні та інтерактивні технології при викладанні фізики та 

астрономії  

 

4.  Іванов Є.К., Кулик О.А., викладачі  ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

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

інститут»  

Аналіз результатів ЗНО за 2016 та 2017 рік по місту Ніжину  
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Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 1  

 

Напрям «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології» 

 

Підведення підсумків

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

коледж» 

Інформаційні технології  Google в освітньому процесі 

 
 

6.  Приходько С.П., викладач-методист ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Застосування 3D моделювання при виконанні розрахунково-графічних робіт 

з нарисної геометрії 

 
 

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

коледж» 

Захист інформаційних мереж в Україні 

 
 

8.  Шевякова О.В., викладач Красноградського технікуму механізації сільського 

господарства імені Ф.Я.Тимошенка 

Поняття інформаційної безпеки  

 

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

Спам: звичайні  листи чи загроза інформаційній безпеці  
 

10.  Якубінська Л.Г., викладач-методист ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Нові підходи до підготовки фахівців з IT в агросервісі 
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Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Якісний професійний підхід – запорука успішної 

підготовки фахівця»  

 

 7 

СЕКЦІЯ № 2 

Напрям: 

«Енергоефективність: наука, технології, застосування»  

(навчальний корпус, аудиторія № 304) 

 
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: 
  

Іванов 

Євген Костянтинович  
- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

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

економіко – правового коледжу  

Хаян С.В., студент Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу 

Енергоефективність вирощування продукції рослинництва в 

геліотеплицях 
 

2.  Величко Т.Г., Асауленко Л.М., викладачі Ладижинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

Фактори мотивації оволодіння фахом техніка-електрика в аграрних 

технікумах та коледжах  
 

3.  Гуртовенко Ю.О., викладач - методист Таращанського державного технічного 

та економіко – правового коледжу 

Кизима С.М., студентка Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу 

Вітрові нерегулярні хвилі, як один з найінтенсивніших джерел 

альтернативної енергії 

4.  Крамар М.В., викладач - методист Таращанського державного технічного та 

економіко – правового коледжу 

Куцевол Я.В., студент Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу 

Енергоефективність використання світлодіодних джерел світла 
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5.  Криворучко О.М., викладач Таращанського державного технічного та 

економіко – правового коледжу  

Яремчук В.В., студент Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу 

Підвищення ефективності енергоустановок з урахуванням змінних 

кліматичних умов експлуатації 

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

коледж»     

Впровадження та ефективність відновлювальних джерел електричної 

енергії з застосуванням «зеленого тарифу» 

 

7.  Кістень В.Г., к.т.н., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Сучасний стан енергоресурсів та енергетична політика України  

 

8.  Кліментовський Ю.А., к.т.н., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж»  

Соломко Н.О., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Сучасні проблеми енергетики та перспективи розвитку різних джерел 

енергії на сучасному етапі   

 

9.  Концур В.В., к.т.н., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Електроенергетика України, її значення та сучасна структура 

виробництва і споживання електроенергії 

 

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

коледж»     

Економічна ефективність багатотарифного обліку електричної енергії 

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

коледж»  

Інноваційні технології в автоматизації енергопостачання 

сільськогосподарських підприємств 

 

12.  Соломко Н.О., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Проблеми професійної орієнтації молоді, як фактор особистісно 

орієнтованої освіти 
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13.  Пишна А.М., викладач Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу 

Прохоров М.О.,  студент Таращанського державного технічного та економіко 

– правового коледжу  

Аналіз енергозберігаючих технологій в системах кондиціонування повітря 

 

14.  Соломко Н.О., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»  

Перспективи впровадження та застосування енергозберігаючих 

технологій у виробництво 
 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 2  

Напрям «Енергоефективність: наука, технології, застосування» 

Підведення підсумків 
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підготовки фахівця»  
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СЕКЦІЯ № 3 

Напрям: 

«Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і 

суспільства» 

(навчальний корпус, зала для нарад)   

Керівники секції:   

Горбач 

Віктор Іванович  

- 

 

 

голова циклової комісії з транспортних технологій 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Секретар секції: 
  

Микула 

Олександр Сергійович 
- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

1.  Гаркуша В.В., викладач Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу  

Марков Д.В.,  студент Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу 

Розвиток зеленого сільського туризму в Україні 

 

2.  Кизима М.В., викладач Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу  

Пасічнюк І.М.,  студент  Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу 

Аналіз існуючого стану поводження з відходами 

 

3.  Коробських І.О., викладач Красноградського технікуму механізації сільського 

господарства імені Ф.Я.Тимошенка 

Екологія і суспільство 

4.  Малимон С.С., Бусленко Г.М, Петрова О.М., викладачі ВСП «Рівненський 

коледж» НУБіП України  

Інтернет – ресурси  як засіб  формування еколого-економічного мислення у 

студентів  на шляху до сталого розвитку освіти 

 



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Якісний професійний підхід – запорука успішної 

підготовки фахівця»  
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5.  Микула О.С., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Природні парки Чернігівщини і їх роль в екологічній освіті населення 

 

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

коледж» 

Охорона навколишнього середовища в аграрному виробництві 

 

7.  Рибакова В.І. викладач  - методист Таращанського державного технічного та 

економіко – правового коледжу 

Криворучко Т.О., студентка Таращанського державного технічного та 

економіко – правового коледжу 

Екологічний контролінг: необхідність використання 

 

8.  Рисаченко Г.О., викладач-методист технолого-економічного коледжу 

Білоцерківського НАУ 

Єрохіна Д.А., студентка технолого-економічного коледжу Білоцерківського 

НАУ 

Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і 

суспільства 

 

9.  Сергієнко Л.С., викладач Красноградського технікуму механізації сільського 

господарства імені Ф.Я.Тимошенка  

Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і 

суспільства 

 

10.  Шелест А.П., викладач Таращанського державного технічного та економіко – 

правового коледжу 

Сироткіна В.О., студентка Таращанського державного  технічного та 

економіко – правового коледжу 

Екологічні аспекти при використанні компактних люмінесцентних ламп 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 3  

Напрям «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин 

природи і суспільства» 

Підведення підсумків 



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Якісний професійний підхід – запорука успішної 

підготовки фахівця»  
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СЕКЦІЯ № 4 

Напрям: 

«Інноваційна складова розвитку аграрного виробництва» 

(навчальний корпус, аудиторія № 303) 

 

Керівник секції:   

 

Булавенко 

Юрій Костянтинович 

- голова циклової комісії з фізичного виховання 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.  Безуглий А.В., викладач Красноградського технікуму механізації сільського 

господарства імені Ф.Я.Тимошенка  

Інноваційні складові розвитку аграрного виробництва 
 

2.  Зайцева Н.І., викладач технолого-економічного коледжу Білоцерківського 

НАУ 

Конкурентність підприємств національної економіки 

3.  Ікальчик М.І., к.т.н., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Інновації у вирощуванні свиней 

 

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

коледж» 

Зacтocyвaння нaoчнocті в пpoцеcі виклaдaння диcципліни «Ремонт  

машин і обладнання»  

5.  Кучковський С.М., Павловський В.І, Сєріков А.В., викладачі 

Ладижинського коледжу Вінницького НАУ  

Інноваційні технології при викладанні дисципліни «Сільськогосподарські 

машини» 
 



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Якісний професійний підхід – запорука успішної 

підготовки фахівця»  

 

 13 

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

коледж» 

Обробка даних під час діагностування двигуна за допомогою USB-

осцилографа   

 

7.  Легошина О.Л.,  к.е.н.,  викладач  Прилуцького  агротехнічного  коледжу 

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: зарубіжний досвід 

8.  Новіков М.Г., викладач – методист ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж»  

Шабський терруар – лідер аграрних інновацій Української Бессарабії 

 

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

коледж»  

Особливості розвитку колійного землеробства в Україні 

 

10.  Сташок М.С.,  Вельганюк О.С., Подолян В.Ю., викладачі Ладижинського 

коледжу Вінницького НАУ 

Досвід роботи викладачів відділення механізації сільського господарства  

 

11.  Шевченко Н.І., викладач Красноградського технікуму механізації 

сільського господарства ім.Ф. Я.Тимошенка  

Інноваційний розвиток сільськогосподарського виробництва 

 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 4  

Напрям «Інноваційна складова розвитку аграрного виробництва» 

Підведення підсумків 



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Якісний професійний підхід – запорука успішної 

підготовки фахівця»  
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СЕКЦІЯ № 5 

Напрям: 

«Конкурентоспроможність національної економіки та освіти: пошук 

ефективних рішень» 

(навчальний корпус, аудиторія № 304) 

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: 
  

Іванов 

Євген Костянтинович 
- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

1.  Балдич Л.В., викладач ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»  

Виховання лідерських якостей педагогічних працівників коледжу 

засобами конкуренції 

 

2.  Кабаченко Н.Г., Заєць Г.В., викладачі-методисти Красноградського 

технікуму механізації сільського господарства ім.Ф.Я.Тимошенка 

Конкурентоспроможність національної економіки та освіти: пошук 

ефективних рішень 

 

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

агротехнічний коледж» 

Доцільність традиційної методики викладання у вищій школі 

 

4.  Розводовська М.М., викладач ВП НУБіП України  «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Розвиток сучасного аграрного виробництва 

 

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

коледж» 

Професійна підготовка фахівців економічної галузі: проблеми та 

перспективи 



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Якісний професійний підхід – запорука успішної 

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

коледж» 

Фактори конкурентоспроможності національної економіки  

 

7.  Шевченко В.Г., викладач ВП НУБіП України  «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Рівень сільської середньої освіти на прикладі Ніжинського району 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 5  

Напрям «Конкурентоспроможність національної економіки та освіти: пошук 

ефективних рішень» 

Підведення підсумків 



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Якісний професійний підхід – запорука успішної 

підготовки фахівця»  
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СЕКЦІЯ № 6 

Напрям: 

«Модернізація змісту освіти і науки в Україні»  

(навчальний корпус, зала для нарад) 

Керівник секції: 
  

Горбач 

Віктор Іванович 

- 

 

 

голова циклової комісії з транспортних технологій 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Секретар секції:   

Микула 

Олександр Сергійович 

- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

1.  Величко Т.Г., Асауленко Л.М., викладачі-методисти Ладижинського 

коледжу Вінницького НАУ 

Фактори мотивації оволодіння фахом техніка-електрика в аграрних 

технікумах та коледжах 
 

2.  Веретеннікова С.М,  викладач Ладижинського  коледжу Вінницького НАУ 

Критичне мислення дитини – запорука становлення особистості 
 

3.  Войцещук Т.М., вчитель  Марʼянівської   ЗОШ  І - ІІІ ст. Вінницької області 

Нарис як прийом розвитку критичного мислення учнів 

4.  Горбач В.І., викладач ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Освіта протягом життя: досвід і практика 
 

5.  Губатенко Н.А., Губатенко М.Л., викладачі  технологічно-економічного 

коледжу  Білоцерківського НАУ  

Ukrainian Education Modernization under Conditions of European Integration 
 

6.  Гуд Г.М., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Красноокнянський НВК «Загальноосвітня школа – гімназія»  

Реалізація компетентнісного підходу в географічній освіті школярів  

 

7.  Дейкун П.В., викладач ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Актуальні проблеми освіти та шляхи їхнього вирішення 



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Якісний професійний підхід – запорука успішної 

підготовки фахівця»  
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8.  Дейнека С.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Тайм-менеджмент сучасного студента як запорука успіху майбутнього 

фахівця  

 

9.  Іванченко І.Г., викладач-методист  ВП НУБІП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Формування англомовної аудитивної компетенції 

 

10.  Кисла О.М., викладач-методист ВП НУБІП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Роль мовних засобів у сучасних інформаційних війнах 

 

11.  Колесник Т.П., викладач-методист ВП НУБІП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Проектна робота як один із засобів мотивації  до вивчення іноземної мови 

 

12.  Кулик О.А., викладач-методист ВП НУБІП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Особливості організації дистанційного навчання в коледжі 

 

13.  Кокоша В.М., викладач технолого-економічного коледжу Білоцерківського 

НАУ 

Інноваційні підходи до організації та методичного забезпечення 

навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з 

дисципліни «Страхові послуги» 

 

14.  Матійчук О.М., викладач ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний 

коледж ім.Є.Храпливого» 

Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної 

компетентності студентів (із досвіду роботи викладача літератури) 

 

15.  Мартишин І.В., викладач Рогатинського державного аграрного коледжу 

Модернізація змісту професійно-технічної освіти, як чинник розвитку 

технічної освіти  
 

16.  Нагачевська С.М., Прокопенко Н.А., викладачі Ладижинського коледжу 

Вінницького НАУ 

Формування професійної компетенції в студентах при вивченні 

електротехнічних дисциплін  



ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

 «Якісний професійний підхід – запорука успішної 

підготовки фахівця»  
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17.  Наконечна  Т.П.,  викладач  Ладижинського   коледжу   Вінницького  НАУ 

Математика в економіці  

 

18.  Орел О.В., к.п.н., викладач ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Впровадження інноваційних методів навчання як чинник розвитку 

технічної освіти 

 

19.  Пахомова Т.М., к.е.н., доцент НДУ ім.Гоголя 

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

коледж» 

Сучасний стан та поглиблення змісту освіти і науки в Україні 

 

20.  Петриченко Н.Г., викладач ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з 

математики 

 

21.  Приходько С.П., викладач-методист  ВП НУБІП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Застосування 3D моделювання при виконанні розрахунково-графічних 

робіт з нарисної геометрії 

 

22.  Русіна Н.Г., Лагоднюк Р.А., Рудько О.М., викладачі Рівненського коледжу 

НУБіП України 

Сучасна професійна підготовка фахівців галузі  «Геодезія та землеустрій»: 

польський досвід 

 

23.  Сандуляк А.М., Недипіч М.С., викладачі Ладижинського коледжу 

Вінницького НАУ 

Висвітлення питань охорони праці в контексті написання дипломного 

проекту в аграрних коледжах 

 

24.  Сопилюк  М., викладач ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж 

ім.Є.Храпливого» 

Виставкова діяльність як складова фахової підготовки 
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25.  Хомич В.І.,  к.філ.н., викладач ВП НУБІП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Кураж  А., студентка ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут»    

Походження термінів професії обліковця 
 

26.  Шевченко Н.О., к.іст.н., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Організація контролю навчальної діяльності студентів коледжу 
 

27.  Хомич В.І.,  к.філ.н., викладач ВП НУБІП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Осипенко Є., студентка ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут»    

Роль документації в бухгалтерському обліку 
 

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

коледж» 

Досвід викладання дисципліни «Загальна електротехніка з основами 

автоматики» у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 
 

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

агротехнічний  коледж»  

Методичне забезпечення інноваційної технології навчання дисципліни 

«Охорона праці» студентів агротехнічних коледжів 
 

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

коледж» 

Використання вправ гештальт напрямку при вивченні української 

літератури 
 

31.  Якимчук І. О., викладач - методист ВСП «Рівенський коледж НУБіП 

України» 

Роль медіаосвітніх технологій у формуванні пошуково-дослідницьких 

підходів студентів під час викладання навчальних дисциплін викладачами 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 6  

Напрям «Модернізація змісту освіти і науки в Україні» 

Підведення підсумків  
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СЕКЦІЯ № 7 

Напрям: 

«Молодь, культура і національна самосвідомість в умовах європейської 

інтеграції»  

(навчальний корпус, зала для нарад) 

Керівник секції: 
  

Горбач 

Віктор Іванович 

- 

 

 

голова циклової комісії з транспортних технологій  

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 
Секретар секції:   

Микула 

Олександр Сергійович 

- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

ДОПОВІДІ 

1.  Грабовецький О.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Державна мова як запорука державності 

2.  Іванченко І.Г., викладач-методист ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Складання резюме та підготовка до співбесіди англійською мовою (How to 

write a CV and prepare for an intrerview in English) 
 

3.  Капелюшна І.М., Лобуренко О.В., викладачі Ладижинського коледжу  

Вінницького НАУ 

Волонтерські молодіжні організації в Україні та за її межами 

4.  Пахомова Т.М., к.е.н., доцент НДУ ім.Гоголя 

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

коледж» 

Національна самосвідомість студентів в умовах європейської інтеграції 
 

5.  Савченко І.Є., викладач - методист ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж»  

Причини та рівні підліткової  агресивності 

6.  Тетеря І.О., викладач Красноградського технікуму механізації сільського 

господарства ім.Ф.Я.Тимошенка 

Участь молоді в процесах прийняття рішень в контексті європейської 

інтеграції 
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7.  Хорешко Н.В., викладач Красноградського технікуму механізації сільського 

господарства ім.Ф.Я.Тимошенка 

Культура і національна самосвідомість  молоді в умовах європейської 

інтеграції 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 7  

Напрям «Молодь, культура і національна самосвідомість в умовах 

європейської інтеграції» 

Підведення підсумків  
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СЕКЦІЯ № 8 

Напрям: 

«Роль фізичної культури як вагомого фактора покращення здоров'я 

суспільства і модифікації стилю життя»  

(навчальний корпус, аудиторія 303) 

Керівник секції: 
  

Булавенко 

Юрій Костянтинович 

- 

 

 

голова циклової комісії з фізичного виховання 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.  Булавенко Ю.К., викладач-методист ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Зимові види спорту 

 

2.  Костенко З. В., викладач Красноградського технікуму механізації сільського 

господарства ім.Ф.Я.Тимошенка 

Фізична культура і спорт як важливий фактор зміцнення здоров’я молоді 

 

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

коледж» 

Формування рухових навичок  у студентів шляхом удосконалення методів 

та засобів технічної та спеціальної фізичної підготовки в гандболі 

 

4.  Прокопенко  О.І.,  викладач  Ладижинського  коледжу  Вінницького  НАУ 

Виховання здорового способу життя у студента аграрного коледжу 
 

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

коледж» 

Школа гіподинамії для здоров’я  

 

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

коледж» 

Фактори зміцнення здоров’я студентської молоді 

 

Обговорення доповідей                                               Підведення підсумків  
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СЕКЦІЯ № 9 

Напрям: 

«Транспортні системи, логістика, організація і безпека руху»  

(навчальний корпус, аудиторія 303) 

Керівник секції: 
  

Булавенко 

Юрій Костянтинович 

- 

 

 

голова циклової комісії з фізичного виховання 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.  Безсмертний В.О., Сандуляк А.М., Паламарчук І.В., викладачі 

Ладижинського коледжу Вінницького НАУ 

Використання сучасних засобів навчання – запорука підвищення якості 

знань студентів 

 

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

коледж» 

Сучасні вимоги до розробки методичних систем формування фахових 

знань з дисципліни «Будова і експлуатація автомобіля» 

 

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

коледж» 

Історичні шляхи та дороги 

 

4.  Костенко Ю.С., викладач Красноградського технікуму механізації сільського 

господарства ім.Ф.Я.Тимошенка 

Автомобільний транспорт в Україні 

 

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

агротехнічний коледж» 

Проблеми кадрового забезпечення підприємств автомобільного 

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

коледж» 

Обробка даних під час діагностування двигуна за допомогою USB-

осцилографа 

 

 

Обговорення доповідей              

Прийняття рішень секції № 9  

    Напрям «Транспортні системи, логістика, організація і безпека руху» 

Підведення підсумків  
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ДЛЯ НОТАТОК 


