
План наукових, науково-практичних та науково-методичних заходів різного рівня на 2020 рік 

№ 

п\п 

Тема конференції. 

 Основні питання, що пропонуються 

для обговорення 

Відповідальна 

особа 

Термін 

проведення 

(число, місяць, 

рік) 

Назва зарубіжних 

країн та кількість 

учасників від кожної з 

них 

Міністерства, відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами конференції 

1 3 4 5 6 7 

 Всеукраїнські конференції (60 осіб) 

1.1 Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Інтеграція 

фундаментальних та прикладних 

досліджень в географічній, 

екологічній та хімічній освіті» 

Тематичні напрями конференції: 

1. Наукові засади географічної, 

екологічної та хімічної освіти у 

ВНЗ. 

2. Досвід практичної екологічної, 

краєзнавчої діяльності та дослідної 

роботи з географії, хімії, біології у 

ЗОШ. 

3. Інноваційні технології в 

географічній, хімічній освіті та 

екологічній діяльності. 

 

д.п.н., проф. 

Совгіра Світлана 

Василівна 

Тел.: 0679357674 

E-mail: 

sovgirasvitlana@gm

ail.com   
 
 

19 листопада  

2020 р. 

- Міністерство освіти і науки 

України, 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 

Інститут педагогіки НАПН 

України, 

Інститут агроекології та 

природокористування НААН, 

Вінницький державний 

педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського,  

Міжнародна асоціація екологів 

університетів 

 

 Семінари (різного рівня) 

2.1 Науково-методичний семінар 

«Спадщина Д. І. Менделєєва: 

історичні аспекти та сучасний 

погляд». 

Тематичні напрями семінару: 

1. Інноваційні підходи у 

вивченні періодичного закону і 

періодичної системи елементів 

викл. Давискиба 

Вікторія Василівна, 

Тел.: 0675969454 

E-mail: 

vika197031@gmail.c

om 

7лютого 

2020року 

- Міністерство освіти і науки 

України 

Уманський державний 

педагогічний університет  імені 

Павла Тичини 

Міський відділ освіти  

Природничо-географічний 

факультет 

mailto:sovgirasvitlana@gmail.com
mailto:sovgirasvitlana@gmail.com
mailto:vika197031@gmail.com
mailto:vika197031@gmail.com


Д. І. Менделєєва. 

2. Хімічні елементи в біохімії, 

екології та біотехнології: актуальні 

проблеми. 

 

Кафедра хімії, екології та 

методики їх навчання 

 

2.2 Науково-методичний семінар 

«Охорона водних ресурсів в умовах 

зміни клімату» 

Тематичні напрямки семінару: 

1.Управління та охорона водних 

ресурсів.  

2. Вплив зміни клімату на 

біоценози планети. 

2. Роль водних ресурсів у 

колообігу речовин та біоценозах. 

3.Екологічні проблеми водних 

ресурсів та їх охорона. 

 

к.п.н., ст. викл. 

Задорожна  

Олена Михайлівна: 

Тел.: 0966156072 

E-mail: 

zadoroschnao@ukr.n

et 

 

20 березня 2020 

року 

- Міністерство освіти і науки 

України 

Уманський державний 

педагогічний університет  імені 

Павла Тичини 

Міський відділ освіти  

Природничо-географічний 

факультет 

Кафедра хімії, екології та 

методики їх навчання 

 

2.3 Науково-методичний семінар 

«Чорнобильський слід на Землі, в 

долонях, у думах, серцях» 

Тематичні напрямки семінару: 

1. Чорнобильська катастрофа – 

минуле і сьогодення. 

2.  Радіоактивний розпад ізотопів 

урану і плутонію та його роль у 

радіоактивному забрудненні 

Уманщини  

3. Чорнобиль: спогади про 

катастрофу.  

 

к.б.н., доцент 

 Гнатюк  

Наталія 

Олександрівна: 

Тел.: 0977210876 

E-mail: 

 nat-gnatiuk@ukr.net 

26 квітня 2020 

року 

- Міністерство освіти і науки 

України 

Уманський державний 

педагогічний університет  імені 

Павла Тичини 

Міський відділ освіти  

Природничо-географічний 

факультет 

Кафедра хімії, екології та 

методики їх навчання 

 

2.4 Науково-методичний семінар 

«Приготування реактивів для 

к.х.н., доц.  

Галушко  

18 грудня 2020 

року 

- Міністерство освіти і науки 

України 

mailto:zadoroschnao@ukr.net
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проведення дослідів у шкільному 

курсі хімії» 

Тематичні напрями семінару: 

1. Використання розчинів у 

процесі навчання хімії  

2. Приготування розчинів різних 

концентрацій 

3. Встановлення концентрації 

розчину за розчинами стандартних 

речовин 

Сергій 

Миколайович 

Тел.: 0963829575 

E-mail: 

galushkosergey@big

mir.net 

Уманський державний 

педагогічний університет  імені 

Павла Тичини 

Природничо-географічний 

факультет 

Кафедра хімії,екології та 

методики їх навчання 
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