
Участь викладачів та студентів у конференціях, семінарах ЦМК 

математичних та природничо-наукових  дисциплін 

за вересень-червень 2020/2021 н.р. 

Бущук В.Я.  взяла участь у XІІІ  Всеукраїнська історико-краєзнавча 

конференції учнівської та студентської молоді «Південно-Східна Україна: зі 

стародавності у XXІ століття».  

Участь у Всеукраїнській онлайн-конференції ECOPSYCON «Паростки 

майбутнього у парадоксах буденності» (9 год.).  

Взяла участь в обласному методичному об’єднанні викладачів природничих 

дисциплін (дистанційно). 

Остимчук А.В. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування 

життєвих перспектив особистості» за таким напрямом «Формування у 

студентів відповідального ставлення до свого здоров’я». 

Науково-практичний семінар «Роль міжпредметних зв’язків у формуванні 

професійної компетентності фахівців» на тему: Зв'язок біології з іншими 

науками». 

LVІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Світовий розвиток науки і техніки» 

на тему: Формування у студентів відповідального ставлення до свого здоров’я». 

 Взяла участь в обласному методичному об’єднанні викладачів природничих 

дисциплін (дистанційно) і очно. 

Кулик В.С. Прийняв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

на тему: «Очікування та перспективи освітнього процесу у 2020/2021 

навчальному році». 

Взято участь у Всеукраїнському освітньому онлайн-марафоні на тему: 

«Траєкторія розвитку сучасного педагога». 



 Участь у Всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі на тему: 

«STEM-освіта: ресурси та перспективи розвитку в 2020-2021 навчальному 

році» 

Наукова конференція для творчої молоді «Перспективи-2020». 

Обласна віртуальна естафета «Математика в професії». 

Хоружа Т.І. взяла участь в обласному методичному об’єднанні викладачів 

інформатики та комп’ютерної техніки закладів фахової передвищої освіти 

Волинської області з доповіддю на тему: «Дослідження засобів дистанційного 

навчання на прикладі формування Moodle-збірки для віртуальних машин. 

Публікація на сайті «Всеосвіта» на тему: «Створення та налаштування  Moodle-

збірки на віртуальній машині в середовищі Virtual Box» 

Участь у Всеукраїнській практичній онлайн конференції «Безперервний 

професійний розвиток педагогів в умовах реформування системи освіти»; 

Вебінар на  тему: «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних 

працівників. Можливості платформи «Всеосвіта» для дистанційного навчання» 

(4 год.) 

Науково-практичний семінар «Роль сучасних апаратно-програмних засобів у 

формуванні професійної компетенції майбутніх фахівців» на тему: 

«Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників будівельної галузі у процесі професійної 

підготовки». 

Михалик Л.В. Вебінар «STEM- технології у викладанні природничих 

дисциплін у реаліях дистанційного навчання», підвищення кваліфікації за 

видом «вебінар» (дистанційно) на тему: «Майстер-клас зі створення леп буку. 

Від ідеї до реалізації», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» 

(дистанційно) на тему: «Психічне здоров’я педагога у сучасних умовах: від ідеї 

до практики». 



Науково-практичний семінар «Роль сучасних апаратно-програмних засобів у 

формуванні професійної компетенції майбутніх фахівців» на тему: Формування 

професійних знань учнів ПТНЗ засобами комп’ютерних технологій. 

 

Хомич Н.Л. Взяла участь науково-методичній конференції на тему: 

«Позакласна та гурткова робота як засіб формування професійних навичок». 

Науково-методичній конференції на тему: «Впровадження інтерактивних 

технологій навчання у навчальний процес» 

Науково-практична конференція по енергоефективності на тему: 

«Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXІ ст.» 

Участь у вебінарі «Освітні інструменти критичного мислення» 

Баховська М.В. Конференція «Сучасні підходи до організації виховної роботи 

в закладах освіти»; 

Всеукраїнська науково-практична конференція: Сучасні ресурси для організації 

ефективного навчання; 

Застосування та вплив інноваційних технологій на формування професійних 

компетентностей здобувачів освіти на уроках математики. 

Кузьмич Т.П.  Участь науково-методичній конференції: «Використання 

інноваційних технологій для формування професійних компетентностей учнів 

та студентів». 

Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Сучасні ресурси для організації 

ефективного навчання». 

Чорноус Н.М. взяла участь в науково-практичній конференції коледжу з 

доповіддю на тему: «Активізація розумових здібностей та пізнавальної 

діяльності студентів на заняттях хімії».  

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та 

перспективи-2021». 



Люсік В.О. Взяв участь в обласному методичному об’єднанні викладачів 

фізики та математики (дистанційно). 

 

 

Хоружа Т.І. Пройшла підвищення кваліфікації за видом «вебінар» 

(дистанційно) на тему: «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних 

працівників. Можливості платформи «Всеосвіта» для дистанційного навчання 

(4 год.). 

Проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Вінницького інституту 

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за 

організацією ГО «Соціальна перспектива». Тема «Інклюзія та дистанційне 

навчання» (30 год.). 

Проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Дистанційної академії 

Teach Hub: Як організувати дистанційне навчання (18 год.). 

Пройшла онлайн-навчання у Інтерактивній школі творчого вчителя 

«Методична весна» на тему: «Кодування даних та апаратне забезпечення» (2 

год.) 

 

Хомич Н.Л. на освітній платформі Прометеус пройшла відкритий онлайн-курс 

«Освітні інструменти критичного мислення» (60 год.). 

Кузьмич Т.П. Була учасником віртуального дискусійного майданчика «Сучасні 

тренди створення електронного освітнього контенту: практичний аспект. 

Досвід роботи Науково-методичного центру ВФПО» (3 год.). 

Остимчук А.В. Курси підвищення кваліфікації «Про дистанційний та змішаний 

формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО (30 год.). 

Куринчук К.М. курси підвищення кваліфікації на платформі Едера «Фізика. 

Механіка» (35 год.) 

 



 

 


