
Звіт із наукової роботи викладачів Івано-Франківського коледжу ЛНАУ за І 

семестр 2020-2021 н.р 

Публікація статей у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, а також 

Scopus та Web of Science 

Прізвище 

викладача  

Назва наукового 

збірника 

Тема  

Грицуляк 

Галина 

Михайлівна 

Journal of 

Achievements in 

Materials and 

Manufacturing 

Engineering, 100(2). – 

2020. -  р.р. 58-69 

Scopus 

 

Evaluation of strength of carrying 

metal structures of trailers 

Management Systems 

in Production 

Engineering, 28(3). – 

2020. -  р.р. 141-147 

Scopus 

 

Influence of hydrate formation and 

concetration of salts on the corrosion 

of steel 20 pipelines 

Вісник аграрної науки 

Причорномор’я -2020 

Вип 2.С. 63-70 

 

Продуктивність верби 

енергетичної за внесення осаду 

стічних вод на дерново-

підзолистому ґрунті. 

Mechanical Engineeng 

in Transport 23(1). – 

2020. -  р.р. 858-864. 

 

Calculation of the vehicles stress-

deformed state while transporting the 

liquid cargo.  

вісник харківського 

національного 

аграрного 

університету імені  

В.В. Докучаєва №1 

2020 ст 201-213 

 

Вплив осаду стічних вод на 

агрохімічні властивості та 

продуктивність дерново-

підзолистого грунту за 

вирощування сильфії 

пронизанолистої 

Збалансоване 

природокористування. 

Фахове видання 

БІОЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА 

СИСТЕМ УДОБРЕННЯ СИЛЬФІЇ 

ПРОНИЗАНОЛИСТОЇ НА 

ДЕРНОВО ПІДЗОЛИСТИХ 

ГРУНТАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

Вісник аграрної науки 

Причорномор’я 

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 

ПРОГНОЗУВАННЯ 



УРОЖАЙНОСТІ СВІЧГРАСУ ЗА 

ВНЕСЕННЯ ОСАДУ СТІЧНИХ 

ВОД ЯК УДОБРЕННЯ 

 

Федорко Наталя 

Богданівна 

Вісник аграрної науки 

Причорномор’я 

«Використання штучних 

нейронних мереж для 

прогнозування урожайності 

свічграсу за внесення осаду 

стічних вод як удобрення». 

Джус Галина 

Михайлівна 

Збалансоване 

природокористування. 

Фахове видання 

Біоенергетична оцінка систем 

удобрення сильфії 

пронизанолистої на дерново-

підзолистих грунтах 

Передкарпаття 

Ремська Юлія 

Сергіївна 

«Освітня траєкторія» Важлива роль іноземної мови у 

сфері діяльності сучасного аграрія 

Дяків Тетяна 

Михайлівна 

Англійська мова та 

література. 

Видавництво 

"Основа" 

Розвиток навичок комунікації за 

допомогою фільмів та пісень 

англійською мовою 

Караванович 

Христина 

Богданівна 

Київська політехніка; 

журнал «Екологічні 

науки» випуск 32 

Перспективи фітоіндикації 

території Битків-Бабченського 

нафтогазоконденсатного родовища 

Голубчак Н. В. vseosvita.ua Відшукання похідних 

Маланчук М.О. Журнал «Освітня 

траекторія», листопад 

2020 р. 

Виховуємо творчістю 

Котурбаш О. Р. «Науково-методичний 

вісник» Івано-

Франківського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Формування культури спілкування 

майбутніх менеджерів 

   

   

   

   

  

Конференції, круглі столи  

Прізвище 

викладача 

Назва конференції Дата та місце 

проведення 

Тема публікації 

Грицуляк 

Г.М 

6-й МКСР: захист 

навколишнього 

середовища. 

 Технологія 

перероблення 

вегетативної маси 



Енергоощадність. 

Збалансоване 

природокористування. 

2020. С.206 

 

рослини сильфії 

пронизанолистої 

Бойчук О.М науково – практична 

онлайн – конференція 

11.09/2020 Педагогічні 

інновації та 

інструменти 

сучасного вчителя 

хімії 

міжнародна науково – 

практична онлайн – 

конференція 

22.10/2020 Дуальна форма 

здобуття освіти: 

успіхи та проблеми 

першого року 

запровадження 

пілотного проекту у 

закладах фахової 

перед вищої освіти 

України 

науково – практична 

онлайн – конференція 

26.12/2020 Оцінювання під час 

дистанційного та 

змішаного 

навчання: 

інструменти 

Classtime та 

Classroom 

 Глеб О. В. Збірник статей 

студентської науково-

практичної конференції 

«Паростки науки» -

2020 Вип 1.- С. 8-10 

 Художня література 

як джерело 

формування і 

розвитку 

особистості. 

Голубчак Н. 

В., 

Чобанюк Х. 

В. 

Збірник статей 

студентської науково-

практичної конференції 

«Паростки науки» -

2020 Вип 1.- С. 11-12 

 Математика і 

науково-технічний 

прогрес 

Легін І. А. Збірник статей 

студентської науково-

практичної конференції 

«Паростки науки» -

2020 Вип 1.- С. 13-14 

 Досконалі числа 

Міщанин М. 

В., 

Кружинська 

Збірник статей 

студентської науково-

практичної конференції 

 Використання 

займенників «ти» і 

«ви» під час 



В. І «Паростки науки» -

2020 Вип 1.- С. 4-5 

спілкування в 

соцмережах 

Бойчук Т. Я. Збірник статей 

студентської науково-

практичної конференції 

«Паростки науки» -

2020 Вип 1.- С. 14-16 

 Методика 

автоматизованої 

перевірки закону 

всесвітнього 

тяжіння з 

використанням  

LEGO EDUKATION 

Винницька 

Х.Б.,  

Іщук О., 

Дмитрук Х. 

Збірник статей 

студентської науково-

практичної конференції 

«Паростки науки» -

2020 Вип 1.- С. 21-22 

 Цікаві географічні 

факти про Україну  

Досин О.М. Міжнародний 

студентський науковий 

форум 

„СТУДЕНТСЬКА 

МОЛОДЬ І 

НАУКОВИЙ 

ПРОГРЕС В АПК”, 

м.Дубляни 

22-24.09. 

2020 р. 

«Проблеми 

розвитку лідерської 

ком-петенції 

керівників» 

Молодіжний 

екогеофорумі-2020, 

м.Івано-Франківськ 

10.12.2020 р. «Туроперейтинг» та 

види діяльності 

туорепатора» 

VII Інтернет-

конференція «Світ 

аграрних професій: 

історія, сучасність, 

майбутнє, досвід ЄС», 

 м. Рівне 

24.12.2020 р. «Шляхи вдоскона-

лення професіо-

налізму менеджера» 

Савчук О.М ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Перспективи еко-

інноваційного розвитку 

сільськогосподарського 

виробництва», м. 

Полтава 

20.11.20 Проблеми 

впровадження еко-

інновацій в 

сільському 

господарстві 

України 

VII Інтернет-

конференція «Світ 

аграрних професій: 

історія, сучасність, 

майбутнє, досвід ЄС», 

24.12.20 Зарубіжний досвід 

підтримки 

сільського 

господарства 



 м. Рівне 

Клейнота 

О.І. 

Міжнародний 

студентський науковий 

форум 

„СТУДЕНТСЬКА 

МОЛОДЬ І 

НАУКОВИЙ 

ПРОГРЕС В АПК” 

вересень 2020 

року 

Львівський 

національний 

аграрний 

університет 

Економічні аспекти 

розвитку АПК 

Поліщук 

О.Г. 

Проблеми 

використання та 

охорони земельних 

ресурсів 

Самборський 

С.І 

VIII міжнародно-

науково-практична 

конференція «Modern 

problems in science» 

Прага 

9-12.11.2020 р 

Філософія і наука. 

Роль філософії у 

житті людини і 

суспільства 

Бойчук А.М., 

Бойчук Т.Я. 

МІЖНАРОДНА 

НАУКОВА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 

РОБОТИ В 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 

УМОВАХ,  

Київський 

політехнічний 

інститут ім. І. 

Сікорського 

 (м. Київ, 10-

11 грудня 

2020 р.) 

Вплив рівня  рН на 

морфологію 

нанорозмірної літій-

марганцевої 

оксидної шпінелі, 

модифікованої 

залізом 

Підлуська 

Н.М. 

ХІ регіональна 

міжвузівська 

студентська  науково- 

практична  онлайн  -  

конференція  

 

9,10,2020 «ПРОБЛЕМИ 

УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

ПАНДЕМІЯ-

СВОБОДА, 

ДОВІРА,БЕЗПЕКА» 

Молодіжний 

екогеофорум-2020 

Івано- 

Франківський 

національний 

технічний 

університет 

нафти і газу в 

інституті 

природничих 

наук і туризму    

10,12,2020 

ЧИ доцільно 

продавати землі с/г 

призначення 

Коваль О.З 

Козоріз О.І 

Непран О.А. 

Василів Р.М. 

Лещишин 

Ю.С. 

Семенюк 

О.С. 

Студентська онлайн 

конференція до дня 

юриста, ІФКЛНАУ 

 

8.10.2020  

Студентська науково-

практична конференція 

«Розвиток сучасного 

права в  Україні». 

ІФКЛНАУ 

9.12.2020  



Лещишин 

Ю.С 

Міжнародній науково-

практичній інтернет - 

конференції «Розвиток 

освіти, науки та 

бізнесу: результати 

2020», Дніпро 

14.12.20 «Україна та 

Європейський 

Союз: правові 

засади 

співробітництва в 

сфері охорони 

навколишнього 

середовища та 

інтеграції  »  

Он-лайн конференції 

«Молодіжний 

екогеофорум – 2020»,  

Івано – Франківський  

національний  

технічний  університет 

нафти і газу  Інститут 

природничих наук і 

туризму.  

 

10.12.20 Правове 

регулювання дій, 

спрямованих на 

забруднення 

атмосферного 

повітря та знищення 

об'єктів рослинного 

світу 

Всеукраїнській  

науково- практичній 

онлайн  конференції  

«Сучасні підходи до 

організаціі виховної 

роботи в закладах 

освіти », Киів 

 

3.12.2020. Особливості 

проведення 

виховної роботи зі 

студентами 

бакалаврами  

Студентська онлайн 

конференція до дня 

юриста, ІФКЛНАУ 

 

8.10.2020 День юриста в 

Україні 

 Студентська науково-

практична конференція 

«Розвиток сучасного 

права в  Україні». 

ІФКЛНАУ 

9.12.2020 Екологічні 

проблеми 

Прикарпаття. 

 

    

 

Слухачі конференцій  

Пізвище викладача Тема конференції  Місце і час проведення 

Федорко Н.Б. 

Фелик К.Я. 

Щербій У.Р. 

«Педагогічні інновації 

та інструменти 

сучасного вчителя хімії» 

Науково-практична 

онлайн-конференція 

11.09.2020 

«Дуальна форма Міжнародна науково-



здобуття освіти: успіхи 

та проблеми першого 

року запровадження 

пілотного проекту у 

закладах фахової перед 

вищої освіти України.» 

практична онлайн-

конференція 

22.10.2020 

 

Щербій У.Р. «Крок до успіху: 

секрети побудови 

успішної кар’єри » 

 

Онлайн – форум 

02.12.2020 р 

Сюсько С.М. «Перспективи та 

способи впровадження 

STEM- освіти в 

навчальну діяльність» 

 

Всеукраїнська наукова 

конференція(Рух Освіта) 

м. Київ 28-29 жовтня 

2020р 

 

 

«Дистанційне навчання 

від теорії до практики. 

Сервіси та навички » 

 

Всеукраїнська наукова 

конференція(Рух Освіта) 

м. Київ 22-23 листопада 

2020р 

 «Сучасні підходи до 

організації виховної 

роботи в закладах 

освіти» 

 

Всеукраїнська науково-

практична 

конференція(Всеосвіта) 

м. Київ  03 грудня 2020р 

«Змішаний та 

дистанційний формати 

навчання. Онлайн 

безпека» 

 

Всеукраїнська наукова 

онлайн 

конференція(Фонд 

підтримки 

інформаційного 

забезпечення студентів) 

м.Дніпро  

20-21 листопада 2020р 

Костюк Н.В. «Ефективна взаємодія в 

освіті: інструменти та 

прийоми» 

інтернет-конференції 

«Перспективи та 

способи впровадження 

STEM- освіти в 

навчальну діяльність 

інтернет-конференції 

«Методика створення 

тестів та проведення 

командних ігор за 

допомогою середовища 

трінінг 



Classtime» 

Копер Н.Є.  «Поводження з 

відходами вУкраїні: 

законодавство, 

економіка, технології»,  

національний форум, 

м. Івано-Франківськ 8-10 

жовтня, організований 

Всеукраїнською 

екологічною лігою 

«Еко-туризм в Україні 

та ЄС – тренд 

наступного десятиліття» 

Онлайн форум 

Ільчук Ю.Ю. «Забезпечення якості 

фахової перед вищої 

освіти: теорія, методика, 

практика» 

Круглий стіл 

«Агоритм побудови 

внутрішньої  системи 

забезпечення якості 

освіти: від теорії до 

практики» 

Вебіран 

Маланчук М.О. Участь у Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції «Актуальні 

проблеми діяльності 

закладів освіти у 

контексті формування 

життєвих перспектив 

особистості» 

Конференція,  

24.11.20, Кременчук 

Участь у семінарі 

«Куратор групи як 

ключовий суб’єкт 

формування особистості 

молодого фахівця» 

Семінар, 

НМЦ «Агро-освіта»,  

07.10.20 

Голубчак О.В. Участь у вебінарі 

«Практичні поради 

щодо організації 

дистанційного навчання 

під час карантину». 

 

Вебінар, 23.09. 2020р. 

 «Забезпечення якості 

фахової передвищої 

освіти: теорія, методика, 

практика»  

Круглий стіл, 

Винницька Х.Б. 

Фелик К.Я. 

Вебінар «Онлайн-тести 

для розвитку творчого 

мислення; поради, ідеї, 

Вебінар, 

25 листопада 2020 року 

 



практика» 

 

Фелик К.Я. 

Грицуляк Г.М, 

Караванович Х.Б 

Федорко Н.Б. 

Дуальна форма здобуття 

освіти: успіхи та 

проблеми  першого року 

запровадження 

пілотного проекту у 

закладах фахової  перед 

вищої освіти України 

Конференція 

Семенюк О.С. Науково-практична 

конференція «Сучасні 

підходи до організації 

виховної роботи в 

закладах освіти»   

      03.12.2020р. 

Науково-практична 

конференція «економіка, 

фінанси, право в Україні 

та світі»  

 

       22.12.2020 

 «Дистанційна освіта та 

онлайн  вимір: 

організація безпечних 

онлай-уроків» 

Онлайн-вебінар 

Василів Р.М. Дистанційне навчання 

очима першокурсника 

08.10.2020 

Розвиток сучасного 

права в  Україні 

09.12.2020 

Дистанційне навчання 

від теорії до практики. 

Сервіси та навички 

23.11.2020 

Непран О.А. Дистанційне навчання 

від теорії до практики. 

Сервіси та навички 

23.11.2020 

Василів Р.М. 

Непран О.А. 

Як навчати 

цікаво:методи 

креативного педагога 

Тренінг 

23.11.2020 

Індивідуальна проектна 

діяльність і колективні 

презентації 

Тренінг 

Підлуська Н.М. 

Лещишин Ю.С 

«Дистанційна освіта та 

онлайн вимір : 

організація безпечних 

онлайн – уроків » 

Вебінар 

26.11. 2020 



 

Коваль О.З. Тренінг «Цифрові 

юристи» про цифрові 

інструменти в праві. 

18.12. 2020 

Вебінар «Як 

забезпечити академічну 

доброчесність в 

закладах вищої освіти» 

01.12.2020 

Грицуляк Г.М Пройшла курс освітній 

oнлайн курс для 

викладачів «Як 

розробити онлайн-

заняття та втримати 

увагу студентів» JTI 

Ukraine та UGEN  

 

11.12.2020 

Грицуляк Г.М. 

Караванович Х.Б. 

ТРЕНІНГ ПРАКТИКУМ 

З НАПИСАННЯ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ  

У МІЖНАРОДНИХ 

ПРОЕКТАХ( ДЛЯ 

КОЛЕДЖІВ ТА 

ТЕХНІКУМІВ) 

Тренінг 

Листопад, 

2020 р. 

 

Курси підвищення кваліфікації  

Прізвище викладача Назва курсу 

Джус Г. М.  

 Бодак О.Б 

"Task & Time management: втілення класичних 

методик у web-додатках" 

Джус Г.М.,  

Бодак О.Б.,  

Вагилевич Т.В.,  

Орловський Р.М., 

 Вихованець В.,  

Фодчук Л.Я.,  

Василів О.І 

Придюк О.М. 

Досин О.М. 

Савчук О.М. 

Брус Л.П. 

Малишева Т.В. 

Самборський С.І. 

Бойчук О.М. 

Глеб О.В. 

Міщанин М.В. 

курси підвищення кваліфікації Національна 

академія педагогічних наук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти за програмою «Педагогічні 

працівники закладів фахової передвищої 

освіти» 



Голубчак О.В. 

Бойчук Т.Я. 

Винницька Х.Б. 

Василів Р.М. 

Непран О.А. 

Козоріз О.І. 

Грицуляк Г.М. 

Бодак О.Б.  

Вагилевич Т.В. 

Караванович Х.Б. 

Ільчук Ю.Ю. 

Голубчак О.В. 

курс «Культура толерантності: як побудувати 

суспільство, комфортне для всіх» через 

платформу масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus 

Джус Г.М.,  

Бодак О.Б.,  

Вагилевич Т.В. 

Караванович Х.Б. 

Придюк О.М. 

Костюк Н.В 

Гурик О.Я. 

Самборський С.І. 

Ільчук Ю.Ю. 

Бойчук О.М. 

Глеб О.В. 

Міщанин М.В.  

Голубчак О.В. 

Фелик К.Я. 

Коваль О.З. 

Козоріз О.І. 

Грицуляк Г.М. 

освітній онлайн-проект для викладачів «Курс 

Power Point», пройшли тестування та 

отримали сертифікат курсу «POWER POINT» 

на «Teach Me 2.0» 

Бодак О.Б.,  

Вагилевич Т.В. 

Придюк О.М. 

Савчук О.М 

Вебінар YML "Стрес та емоційне вигорання: 

що це, і як вчителям його долати" 

 

Досин О.М. 

Малишева Т.В. 

Глеб О.В. 

Козоріз О.І. 

Вебінар на тему: "Підвищення обізнаності 

молоді щодо безпечної міграції та 

працевлаштування" Організатор "Карітас", 

м.Івано-Франківськ 

Досин О.М. 

Караванович Х.Б. 

Гурик О.Я. 

Голубчак О.В. 

Винницька Х.Б. 

Семенюк О.С. 

Лещишин Ю.С 

Вебінар «Інклюзивне навчання і дистанційна 

освіта», м. Вінниця 

Досин О.М. Онлайн - форум для випускників вищих 



Малишева Т.В. 

Міщанин М.В. 

Голубчак О.В. 

Фелик К.Я. 

 

навчальних закладів, коледжів, технікумів, 

професійно технічних навчальних закладів 

"Крок до успіху: секрети побудови успішної 

кар’єри" , м. Івано-Франківськ 

Досин О.М. 

Придюк О.П 

Он-лайн зустріч студентів спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» з 

заступником керівника Івано-Франківського 

відділення АТ «Укрсиббанк» Оксаною Яцук  

Костюк Н.В. онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян» 

Костюк Н.В онлайн-курс «Наукова комунікація в цифрову 

епоху» 

Костюк Н.В. 

Сюсько Н.В 

Караванович Х.Б. 

Грицуляк Г.М. 

Фелик К.Я. 

Бойчук О.М 

Федорко Н.Б. 

Фелик К.Я. 

 

“Ефективні рішення Google for Education для 

хмарної взаємодії” 

Гурик О.Я. Як допомогти учням ефективно підготуватися 

до ЗНО з історії України? 

Гурик О.Я. Ефективна цифрова взаємодія з студентами в 

умовах дистанційного навчання. Онлайн-

ресурси для урізноманітнення освітнього 

процесу 

Ремська Ю.С. «Психологічна складова роботи вчителя: як 

підбити підсумки року з користю для себе та 

учнів». 23.12.2020. «На Урок» 

Сворак Л.М. Учасник наукового онлайн-тренінгу 

«Використання історичних джерел при 

викладанні історичних дисциплін» 5-6 грудня 

2020 року Мелітопольський державний 

педагогічний університет 

Бойчук О.М. “Доповнена реальність: простий шлях до 

власного STEM –  

проєкту ” 

№14-11-2020/22 

Бойчук Т.Я. Пройдено освітні онлайн - курси : 

-Наукова комунікація в цифрову епоху 

(Prometheus) 

-Освітні інструменти критичного 

мислення (Prometheus) 



-Медіаграмотність для освітян (Prometheus) 

-Критичне мислення для освітян (Prometheus) 

 


