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Голова Ради
Маринченко
+380664312770
inna_sheludko@nkr.net
Інна
Наукового
товариства
Віталіївна
факультету
Перший
Тропак Богдан
+380665578230
bogdan.tropak@ukr.net
заступник
Сергійович
голови
Василенко
+380934235790
olyavasilencko@gmail.com
Наукового
Ольга
товариства
Олексіївна
факультету
Другий
Антюшко
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заступник
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Голови
Сергійович
Наукового
Олексенко
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товариства
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факультету
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Список членів Наукового товариства молодих учених факультету
Андросенко Артем
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Ьегега381 l@gmail.com
Олександрович
Василенко Ольга Олексіївна
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Гребеник Антон Олександрович
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evg.ermolenko@gmail.com

Жукова Дар’я Віталіївна
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dzukova404@gmail.com

Заїка Артем Олексійович

0951777293

zaikaartem44@gmail.com

Карась Олена Дмитрівна
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Колодяжний Сергій
Миколайович
Максимович Олександр
Миколайович
Маринченко Євгеній Олегович
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parison.007@gmail.com
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prospere985@gmail.com
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marinchenkol993@ukr.net

Прилепа Іван Миколайович
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ivan2400@ukr.net
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суспільні
науки

10.

суспільні
науки

and Bachelor’s Degree Students «The
21st century challenges in education
and science»
Участь у IV Всеукраїнській травень
науковій студентській інтернет- 2022 року
конференції з міжнародною участю
«Нова українська школа очима
студентів»
Участь у діяльності наукової Упродовж
року
лабораторії «Інноваційні технології
навчання» кафедри професійної
освіти
та
технологій
сільськогосподарського
виробництва
Участь у реалізації тем науково- Упродовж
року
дослідної роботи кафедр факультету

11.

суспільні
науки

Участь у наукових, соціальних Протягом
року
проектах

12.

суспільні
науки

13.

суспільні
науки

14.

суспільні
науки

15.

суспільні
науки

Підготовка та участь у проведенні Упродовж
року
майстер-класів, виставок творчих
студентських робіт на факультеті
05
Участь в організації і проведенні
V
Всеукраїнського
науково- листопада
методичного семінару «Підготовка 2022 р.
майстра виробничого навчання,
викладача професійного навчання до
впровадження в освітній процес
інноваційних технологій»
Участь в організації і проведенні листопад
2022 р
IV
Регіонального
науковометодичного
семінару
«Технологічна освіта в контексті
концептуальних
засад
«Нова
українська школа»
Участь в організації та проведенні грудень
Міжнародної інтернет-конференції 2022 року
молодих учених і студентів XII
«Глухівські наукові читання - 2022»
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1.

Науковий
напрям

Зміст

суспільні
науки

Участь в організації та проведенні
І-ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі
спеціальності «Технологічна освіта»
Участь в організації та проведенні
і етапу студентських олімпіад із
спеціальностей «Професійна освіта»
і «Трудове навчання та технології»
Участь в організації і проведенні
Щорічної
звітної
науково
практичної конференції здобувачів
середньої, фахової передвищої і
вищої освіти, аспірантів, молодих
учених
Участь у Всеукраїнській науковопрактичній
конференції
для
викладачів та молодих учених
«Розвиток педагогічної майстерності
майбутнього педагога в умовах
освітніх трансформацій»
Участь у Всеукраїнській науковопрактичній конференції Актуальні
проблеми
технологічної
і
професійної освіти
Участь в організації заходів,
присвячених
Дням
науки
в
університеті
Участь X науково-педагогічних
читаннях
молодих
учених,
магістрантів, студентів іноземними
мовами
The X Scientific Pedagogical
Readings of Young Scientists, Master’s
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науки
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суспільні
науки
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суспільні
науки
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науки
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суспільні
науки
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лютийквітень
2022 р.

Колектив
НТМУ

березень
2022 року

Колектив
НТМУ

квітень
2022 року

Голова
НТМУ,
колектив
НТМУ

травень
2022 року

Голова
НТМУ,
колектив
НТМУ
Колектив
НТМУ
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2022 р.
квітень
2022 року

Голова,
колектив
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Тропак Богдан

0665578230

bogdan.tropak@ukr.net

0952558698

mondlichtOl 5@gmail.com

0955458882
0687988388
0500513092
0979715376
0500682776
0988083875
0987423909
0667518565
0958604471
0993622899
0979808185
0956165070
0954568474
095058900
0954933723
0960334574
0961053562
0661826189
0990265059

garkavasona@gmail.com

Сергійович
Чорнобай Богдан
Володимирович
Гаркава Софія Олександрівна
Абасова Аліна Ельдарівна
Брухно Олександр Васильович
Панченко Марія Русланівна
Чмирьков Андрій Сергійович
Тимошенко Роман Вікторович
Тименко Олександр
Олександрович
Лебедєв Костянтин Сергійович
Седень Анастасія Ігорівна
Бидненко Марія Олексіївна
Дмитриченко Олексій
Романович
Гирич Катерина Віталіївна
Олексенко Тетяна
Олександрівна

0987530038
0993592601
0970660785

abbasova.alina22@gmail.com
netwico@gmail.com
mashapanchenko60@gmail.com
chmirkovl79@gmail.com
roma.timo.0228@gmail.com
oleksandrtimenko@gmail.com
tomywhilson@gmail.com
nastyaaaseden@gmail.com
bydnenkomariia@gmail.com
baks4805@gmail.com
girikata27@gmail.com
tanya.oleksenco@gmail.com
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Олександра Довженка
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1.

ПІП

Маринченко Інна
Віталіївна
(старший
викладач кафедри
професійної
освіти та
комп'ютерних
технологій)

Телефон

е-піаіі

+380664312770 іппа sheludko@ukr.nel

і Ірим

і т к я

Г олова ради
наукового
товариства
сту ден тів,
асп ір ан тів ,
д о к т о р а м гів і
м о л о д и х вчених
факультету
т е х н о л о гіч н о ї і
п р о ф е с і й н о ї ОСВІТИ

2.

о
з.

і

Тропак Богдан
+380665578230 bogdan.tropak@ukr.net
Сергійович
(асистент кафедри
технологічної і
професійної
освіти)
Василенко Ольга +380934235790 olyavasilencko@gmail.com
Олексіївна
(асистент кафедри
технологічної і
професійної
освіти)
+380984332166 зап.апШ.ги(й^таі 1.сот
Антюшко
Олександр
Сергійович
(студент
25-Пр(Б) групи)

П ер ш и й заступи и г
голови наукового
товариства
сту ден тів,
асп ір ан тів,
д о к то р ан тів і
м о л о д и х вчених
ф акультету

технологічної 1
п роф есій н о ї
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Д ругий заступник
наукового
товариства
сту ден тів.
асп ір ан тів ,
д о к то р ан тів і

Олексенко Тетяна
Олександрівна
+380993592601
(студентка
6М-Пр(К) групи)

МОЛОДИХ в ч е н и х
ф акультету
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