
 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Відокремлений структурний підрозділ 

  «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій  

Національного університету «Чернігівська політехніка» 
 

та 

Всеукраїнське методичне об’єднання 

викладачів «Транспортних технологій» 

 

УСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 «НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

КОНКУРЕНЦІЇ» 

 

 

 

 

м. Чернігів, 9 грудня 2021 р. 

 



13.30 – 13.40 Реєстрація учасників конференції в Zoom. 

Ідентифікатор –  979 5453 6158 

Код -  091221 

Місце проведення - ВСП «Фаховий коледж транспорту та 

комп’ютерних технологій  

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

м. Чернігів, вул. Захисників України, 25 

13.40 – 13.50 Відкриття конференції 

Віктор РАДЧЕНКО – к.п.н., доцент, викладач – методист, 

директор ВСП «Фаховий коледж транспорту та 

комп’ютерних технологій Національного університету 

«Чернігівська політехніка» 

(Ключові промови – виступ до 7 

хвилин) 

13.50 – 15.30 

Ключові доповіді: 

Тамара ЯНЧЕНКО – завідувачка кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. 

Т.Г. Шевченка, доктор пед. наук, доцент 

Теоретичні засади використання сучасних технологій 

в освіті   

  

Тетяна ПАХОМОВА – к.е.н., доцент, викладач – 

методист, голова циклової комісії менеджменту та 

культурно – мистецьких інвент технологій КВНЗ 

«Ніжинського коледжу культури і мистецтв імені Марії 

Заньковецької» Чернігівської обласної ради 

 Компетентнісний підхід до підготовки сучасного 

менеджера в умовах конкуренції 

  
 

 

Артем ТАРАСЕНКО – директор ТОВ «Чернігівська 

транспортна компанія, кандидат економічних наук 

Сучасні інформаційні технології в системі міського 

транспорту: кейс м. Чернігова   

 

 Анатолій БОГДАН - викладач вищої категорії                                  

ВСП «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних 

технологій Національного університету «Чернігівська 

політехніка»   

Дорожньо – транспортний травматизм серед молоді 

і проблеми їх вирішення 

Катерина МІРОШНИЧЕНКО – курсантка 4-курсу 

Академії Державної пенітенціарної служби м. Чернігів 

Безпілотні вантажні перевезення TuSimpl 

 

Ангеліна САВЕНКО – студентка Відокремленого 

структурного підрозділу «Чернігівський фаховий 

коледж інженерії та дизайну Київського національного 

університету технологій та дизайну» 



Інновації та інвестиційна діяльність 

 

Лоза КАТЕРИНА – студентка ВСП «Фаховий коледж 

економіки та технологій НУ «Чернігівська політехніка» 

Інтернет-банкінг. Що таке віртуальна валюта? 
 

  

  

 Ірина РЕНСЬКА– голова циклової комісії обліково-

аналітичних та економічних дисциплін, викладач-

методист Відокремленого структурного підрозділу 

«Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну 

Київського національного університету технологій та 

дизайну» 

Самоосвіта викладача: сучасні виклики в умовах 

змішаного навчання 

 

 Євгенія ІВАШЕНЦЕВА - викладач ВСП «Фаховий 

коледж транспорту та комп’ютерних технологій  

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

Interactive whiteboards help to facilitate the work and to 

promote better communication and learning by students. 

Інтерактивні дошки - засіб полегшити роботу та 

сприяти кращому спілкуванню та навчанню 

студентів 

  

  

 


