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ПРОГРАМА 
Всеукраїнської   

науково-практичної конференції 

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, 

ЕКОНОМІЦІ ТА ДИЗАЙНІ» 
 

 

4-5 квітня 2019 року 

 

м. Немирів 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

4 квітня 2019 рік 

четвер 

Немирівський коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ 

7
00

-9
00

 Заїзд і поселення учасників конференції; 

9
00

-10
00

 Реєстрація учасників конференції; 

10
00

 – 12
00

 

 

Пленарне засідання (актова зала); 

 

12
00

 – 13
00

 БРЕЙК-КАВА; 

 

13
00

 – 16
30

 

 

Робота по секціях: 

Секція 1. Економічні дисципліни в підготовці фахівця для 

аграрного сектору економіки (аудиторія 406); 

Секція 2. Сучасні технології в будівництві (аудиторія 104); 

Секція 3. Розвиток сучасного землеустрою та кадастру 

(аудиторія 402); 

Секція 4. Сучасні освітні та інноваційні методи навчання в 

підготовці фахівця (аудиторія 301). 

 

16
30

 – 17
00

 Підведення підсумків конференції 

Вручення сертифікатів 

 

5 квітня 2019 рік 

п’ятниця 

 

Ознайомлення з матеріально-технічною базою коледжу, 

екскурсія «Визначні місця м. Немирова: Немирівський 

парк, палац графині М.Г. Щербатової» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доповідь на пленарному засіданні до 10 хв. 

Доповіді на секційних засіданнях до 5 хв. 

Виступи в обговореннях до 3 хв. 

 

 

 

 

 

 



 

Секція №4.  
13

00
-16

30
 (аудиторія 301) 

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В 

ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ 
Голова секції. 

БОЖКО Лариса Миколаївна –  кандидат історичних наук, голова циклової 

комісії загальноосвітніх, гуманітарних, соціально-економічних дисциплін, 

викладач-методист Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну 

Вінницького національного аграрного університету. 

Секретар секції. 

ГРИЦЕНКО Інна Вікторівна – викладач Немирівського коледжу будівництва, 

економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету. 

13.00-13.05 

 

«Використання методу ситуаційного аналізу (Case study) 

при викладанні іноземної мови професійного спрямування 

майбутнім фахівцям з економіки» 

ДОВГАНЬ Л. І., к.п.н., доцент кафедри української та 

іноземних мов Вінницького національного аграрного 

університету 

 

13.05-13.10 

 

«Інноваційні методи навчання в підготовці фахівця» 

КОВАЛЬ Л.В., к.е.н.,доцент кафедри бухгалтерського обліку 

Вінницького національного аграрного університету 

 

13.10-13.15 

 

«Застосування сloud-технологій в процесі навчання 

студентів економічних спеціальностей»  

БАХАРЄВА Я.В., асистент кафедри економічної кібернетики 

Вінницького національного аграрного університету 

 

13.15-13.20 «До проблеми інноваційного навчання у вищому 

навчальному закладі» 

БОЖКО Л. М., к.і.н., голова циклової комісії загальноосвітніх, 

гуманітарних, соціально-економічних дисциплін, викладач-

методист Немирівського коледжу будівництва, економіки та 

дизайну Вінницького національного аграрного університету 

 

13.20-13.25 «Формування активної громадянської позиції майбутнього 

будівельника в процесі професійної підготовки» 

КОНДРАТОВА М. В.,  директор, викладач суспільних 

дисциплін 

Немирівського  коледжу будівництва, економіки та дизайну  

Вінницького національного аграрного університету 



 


