Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Київський університет імені Бориса Грінченка
Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Запорізький національний університет

ПРОГРАМА

XIII Всеукраїнської студентської наукової конференції

Перспективи розвитку точних наук,
економіки та методики їх викладання
Ніжин, 26-27 квітня 2018 року
Програмний комітет:
Авраменко О.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
Астаф’єва М.М. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Київський університет імені
Бориса Грінченка;
Кадубовський О.А. – заступник декана фізико-математичного факультету Державного
вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»;
Казачков І.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя;
Мельничук О.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя;
Мінаєв Ю.П. – кандидат фізико-математичних наук, професор, Запорізький національний
університет;
Чепрасова Т.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики та
інформатики, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Рудько Г.Ю. – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту
фізики напівпровідників НАН України.

Організаційний комітет:
Ковальчук Ю.О. – к. ф.-м. н., директор ННІ точних наук і економіки – голова;
Тарасенко О.В. – к. ф.-м. н., доц., в.о. зав. каф. математики та економіки;
Віра М.Б. – к. ф.-м. н., доц. каф. математики та економіки;
Глушко І.М. – к. ф.-м. н., доц. каф. інформаційних технологій і аналізу даних;
Городецька М.О. – к. економ. н., доц. каф. математики та економіки;
Лісова Т.В. – к. ф.-м. н., доц. каф. інформаційних технологій і аналізу даних;
Мельничук Л.Ю. – к. ф.-м. н., зав. каф. фізики;
Фетісов В.С. – к. е. н., доц. каф. інформаційних технологій і аналізу даних;
Шевчук О.Г. – ст. в. каф. фізики;
Топоріна М. – студентка 3 курсу,
Обруч А. – голова наукового сектору студради ННІ точних наук і економіки.

26 квітня 2018 р.
11.00 – 13.30 – реєстрація учасників (новий корпус, 1 поверх)
13.30 – відкриття конференції та пленарне засідання (новий корпус, ауд. 118)
- Вітальне слово проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя д. ф.-м. н., проф. Мельничука О.В.
- Вітальне слово директора ННІ точних наук і економіки Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя к. ф.-м. н., доц. Ковальчука Ю.О.
Доповіді студентів:
- Набухотний Анатолій ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ЗНИЖЕННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ
СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП
- Рибалка Микола ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРИБУТКУ ВІД ЧАСУ ТА ІНФЛЯЦІЇ НА КРЕДИТНО –
ДЕПОЗИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
- Фурлетов Артем 2D ГРА НА РУШІЇ Unity
15.00 – 16.20 – секційні засідання (новий корпус)
1. Математика (ауд. 118)
Голова: Тарасенко О.В. – канд. фіз.-мат. наук, доц. каф. математики та економіки
Секретар: Мацвейко Л. Е. – магістрантка другого року навчання
2. Фізика та методика її викладання (ауд. 325, 335)
Голова: Мельничук Л.Ю. – канд. фіз-мат. наук, доцент кафедри фізики
Секретар: Олексій О. І.– магістрантка першого року навчання
3. Інформатика та освітні вимірювання (ауд. 301)
Голова: Глушко І.М. – канд. фіз-мат. наук, доц. каф. інформаційних технологій та аналізу
даних
Секретар: Довбенко М.С. – студентка IV курсу
4. Економіка (ауд. 323)
Голова: Пахомова Т.М. – канд. економ. наук, доц. каф. математики та економіки
Секретар: Швачій Д. А. – студентка IV курсу

27 квітня 2018 р.
1400 – 1500 – круглий стіл учасників конференції, підведення підсумків

