
Фізико-математичний 
факультет 

Голова СНТ  

фізико-математичного факультету 

Бабак Олена 



Наукова робота: 



 Робототехніка 

 3D моделювання  

 Сучасний веб-дизайн 

 Олімпіадне програмування  

 Олімпіадні задачі з математики  

 

Наші гуртки: 



Англомовний дискусійний клуб  

«English Speaking Club» 



Публікації: 



ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ! 

Збірник наукових праць призначений для студентів, аспірантів, 
докторантів, викладачів, наукових дослідників і практиків 

Термін подання матеріалів: до 15 березня 2021 р. 
 

Детальна інформація https://kafinfo.org.ua/  

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ  

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

https://kafinfo.org.ua/


Науково-практична конференція 

«Наумовські читання» 

 Математичні студії (теорія та практика) 

 Математичні студії (історія та компаративістика) 

 Інноваційні технології в освітній практиці 

 Фізика і кіберфізичні системи 

 Освітні, педагогічні науки 







Науково-практична конференція 

«Інноваційні педагогічні технології в 

цифровій школі» 

• Перспективи розвитку освіти в цифровому 

суспільстві 

• Інновації в освіті: теоретичні й методичні аспекти 

• Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній 

освіті 

• Новітні тенденції у природничо-математичній освіті 

• Актуальні проблеми підготовки та професійного 

розвитку сучасного педагога 

• Академічна доброчесність в цифровому освітньому 

просторі 



ЗАПРОШУЄМО УСІХ БАЖАЮЧИХ 

ВЗЯТИ УЧАТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

У ТРАВНІ 2021 РОКУ! 

Детальна інформація: https://kafinfo.org.ua/  

https://kafinfo.org.ua/


Науково-практична конференція 

«Проєктування індивідуальної 

траєкторії професійного розвитку 

педагога в контексті Концепції 

“Освіта впродовж життя”» 



Науково-предметний тиждень   



Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з 

галузей знань та спеціальностей 

ІІ місце 

 Яценко Наталія – керівник Сіра І.Т. 

 Криворучко Євген – керівник Шакуров Є.О. 



І місце 

 Ільченко Анастасія - керівник Башкір О.І. 

 Кондибайло Валерія - керівник Малець Є.Б. 

 Литвинова Анастасія) - керівник Масич В.В. 

 Толок Діана - керівник Простакова Ю.С. 

 Курганський Андрій - керівник Олефіренко Н.В. 

 Сівочка Ігор - керівник Олефіренко Н.В.  

 Денисова Галина - керівник Шакуров Є.О. 

 Чередниченко Софія - керівник Шакуров Є.О. 





Переможець у номінації  
«За науково-дослідну роботу»  

Студенти нашого факультету оволодівають 
фундаментальними знаннями, 
методологією наукової творчості, 
сучасними інформаційними технологіями, 
навиками науково-дослідної та науково-
педагогічної діяльності.  



Катерина Сусліченко – 

онлайн-хакатон 

«HACK4GOOD: ЯК 

ЗАЦІКАВИТИ ДІВЧАТ 

ТЕХНОЛОГІЯМИ» 

Ще трішки наших здобутків: 



Бабак Олена - учасниця 4-ого 

літнього онлайн табору 

«YOU CAMP», 

співорганізатор міжнародної 

комунікаційної платформи 

«SciHunt» 





Онлайн екскурсії та 

профорієнтаційна робота 



Завжди раді бачити Вас на 
нашому фізико-

математичному факультеті!  
 


