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 V Міжнародна наукова конференція «Цифрова освіта в природничих 
університетах», 17-18 жовтня 2018 р., Київ, НУБіП України 

Калініченко А.О., Кулик О.А. Особливості використання технологій е-навчання в освітньому 
процесі агротехнічних навчальних закладів 

 
 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні та регіональні 
проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2019», 15-16 травня 
2019 року, Київ, НУБіП України 

Анна Калініченко До питання використання інтернет речей на заняттях у закладах вищої 
освіти 

 
 

 VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні та регіональні 
проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2020», 14-15 травня 
2020 року, Київ, НУБіП України 

Анна Калініченко Курс «NDG LINUX UNHATCHED» мережевої академії Cisco як альтернатива 
самостійній роботі студентів при вивченні дисципліни «Операційні системи» 

 
  

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток аграрної сфери: 
інженерно-економічне забезпечення», 22 лютого 2021 року, Бережани, Україна 

Анна Калініченко Застосування математичного пакету Mathcad у технічних розрахунках 
 

 
 
 

Міжнародні науково-практичні конференції 



 
Всеукраїнські науково-практичні конференції 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій в контексті 
євроінтеграцїї», 31 жовтня 2018 р., Ніжин, НАТК. 

     Калініченко А.О. Суперкомп’ютери як інструмент науково-       технічного 
розвитку в Україні 
 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування 

професіоналізму фахівця – нові горизонти», 05 грудня 2018, Ніжин, НАТК 
 Калініченко А.О.  СУЧАСНІ БЕЗПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
 Всеукраїнська науково-практична інтеренет-конференція «Професійний 

розвиток та формування конкурентоспроможності сучасного фахівця», 23 
травня 2019, Ніжин, НАТК 

 Калініченко А.О. Розвиток бездротових технологій передачі даних 
 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій в контексті 
євроінтеграції», 31 жовтня 2019, Ніжин, НАТК 

 Калініченко А.О. Особливості аналізу експериментальних даних у 
 математичному пакеті Mathcad  
 

 
 

 



 
Всеукраїнські науково-практичні конференції 

 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: 

інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку, 5-6 грудня 2019, 
Ніжин, НАТК 

 Калініченко А.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій  у 

 навчальному процесі  
 

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Науково-технічне 
співробітництво: принципи, механізми, ефективність»,   

     23 квітня 2020, Ніжин, НАТК. 
      Калініченко А.О. МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ 
 АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління якістю 
підготовки фахівців», 19 листопада 2020, Ніжин, НАТК 

 Калініченко А.О. Підвищення ефективності пізнавальної діяльності за допомогою 
 комп’ютерних технологій 
 
 ІІ Всеукраїнська науково-технічна Internet-конференція «Підготовка 

фахівців з автоматизації та комп`ютерноінтегрованих технологій в закладах 
фахової передвищої освіти», 11 березня 2021, Суми, ВСП «СФК НУХТ» 

 А.О. Калініченко Mathcad у самостійній роботі студентів в закладах фахової 
 передвищої освіти. 



  Х Науково-методичні практичні семінари науково-педагогічних та педагогічних  

працівників «СУЧАСНА АГРАРНА ОСВІТА-2020», 21-23 січня 2020, Ніжин, НАТК 

 

 

 

  ХІ Науково-методичні практичні семінари науково-педагогічних та педагогічних  працівників 
«СУЧАСНА АГРАРНА ОСВІТА-2021», 20-22 січня 2021, Ніжин, НАТК 

 



 Кочур Д.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 
«Комп’ютерні мережі», 2019 р. 

 
 Орел О.В. Методичні рекомендації до проведення практичних та лабораторних робіт з 

дисципліни «Периферійні пристрої» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна 
інженерія», 2019 р. 

 
 Орел О.В. Навчально-методичне видання Курс лекцій з дисципліни «Периферійні 

пристрої. Пристрої введення інформації» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерні 
мережі», 2020 р. 

 
 Романенко Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» (частина І), 2020 р. 

 
 Малиновська Н.Б. Методична розробка з апробацією «Використання технології 

вебквесту та хмарних технологій у навчально-пізнавальній діяльності студентів на 
заняттях з інформатики», 2021 р.  



 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та 
перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних 
технологій в контексті євроінтеграцїї», 31 жовтня 2018 р., Ніжин, 
НАТК. 

 1. Гунько К. -  Альтернативні операційні системи для комп’ютера.  
 2. Понирко А.С. -  Крупніші прориви в області комп’ютерних 
технологій. 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування 

професіоналізму фахівця – нові горизонти», 05 грудня 2018, 
Ніжин, НАТК 

 3. Коваленко Н.М. - Хто розумніший: людина чи машина? 
 4. Проценко Ю. В. - Чому операційна система Linux залишається 
популярною зараз? 
 5. Опанасенко Р.В. -  Застосування штучного інтелектУ 
 6. Шостак О.С. - Впровадження інформаційних технологій в освіті 
 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Студентська наука - 2019: сьогодення та майбутнє», 16 травня 
2019, Ніжин, НАТК 

 7. Благій Є.О. Кібербезпека як важлива складова всієї системи 
захисту держави. 
 8. Коваленко Н. RispberryPi. Що з ним не так? 
 9. Шостак О.С. -   Забезпечення безпеки бездротових мереж. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних технологій 
в контексті євроінтеграції», 31 жовтня 2019, Ніжин, НАТК 

 10. Динько А.К. Новітні технології за 2018-2019 роки 
 11. Єгорова С.І. Майбутнє комп‘ютерів. Головні новинки COMPUTEX 2019 
 12. Клочко А.О. Нова операційна система LITE OS 

 
 Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція 

«Реалізація наукового потенціалу студента вищої 
школи:виклики,перспективні напрями»,  

     22 травня 2020, Ніжин, НАТК 
 13. Єгорова С.І.  Курси по вивченню операційної системи Linux у 
 мережевій академії Cisco 
 14. Клочко А.О. Інформаційні технології при самопідготовці студента 
 спеціальності «Комп’ютерна інженерія»  

 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Студентські 

ініціативи: реалії та перспективи»,  29 жовтня 2020, Ніжин, НАТК 
15. Конівненко К.В.  IНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 
16. Лаврінець К.П. ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ  
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