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Статті в наукових фахових виданнях 

1) Підліснича Н. Г. Модель формування професійно-математичної компетентності 
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Серія педагогічні науки. Випуск     . Черкаси, 2015. – С.  

5) Підліснича Н. Г. Розвивальні можливості сучасних засобів навчання стереометрії в 
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Матеріали конференцій і тези доповідей 

1) Підліснича Н. Г. Психолого-педагогічні аспекти розвитку мислення у процесі 

навчання математики / Н. Г. Підліснича // Збірник наукових праць за матеріалами 
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2) Підліснича Н. Г. Рівні сформованості професійно-математичної компетентності 

майбутніх економістів. / Н. Г. Підліснича // Проблеми та перспективи фахової підготовки 

вчителя математики : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 
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Науково-пошукова робота: статті студентів 

«Теорія графів та її застосування» (студент групи ПР-162 Волошин А. С) 

«Індуктивно-дедуктивні методи в юридичній справі» (студентка групи ПР-162 Демчук А.Ю.) 



«Вячеслав Андрійович Ясінський – видатний математик Вінниччини» (студент групи ПР-161 

Сегеда В.В.) 

«Чиста екологія – запорука здоров’я людини» (студентки групи ФК – 141 Поліщук К.В., 

Турок А.М.) 

«Міжнародний досвід боротьби с корупцією та можливість його використання в Україні» 

(студент групи ВХП – 131 Радов Є.О.) 

Методично-організаційна робота: 

Робота в складі оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та 

перспективи фахової підготовки вчителя математики», 30 травня – 1 червня 2018 р. 

Робота в складі оргкомітету обласної олімпіади з математики серед ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації Вінницької області березень 2018 р. 

Член журі Всеукраїнської олімпіади геометричної творчості імені В.А.Ясінського лютий 

2018 р. 

Робота в складі оргкомітету обласної олімпіади з математики серед ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації Вінницької області березень 2017 р. 

Член журі олімпіади геометричної творчості імені В.А.Ясінського січень 2017 р. 

Член журі на обласній олімпіаді з математики серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Вінницької 

області 26 березня 2015 р. 

Участь у методичних об єднаннях 

Обласне методичне об’єднання викладачів математики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Вінницької області: 

Вінницький коледж будівництва та архітектури, 2018р.  

Барский коледж транспорту та будівництва, 2017 р. 

Вінницький технічний коледж 2015 р., 2016 р., 2017 р.  

Немирівський коледж будівництва та архітектури 2016 р. 

Вінницький кооперативний інститут 2014 р. 

Вінницький Будівельний технікум 2009 р. 

Методична робота: 

Написання методичних розробок 

«Прикладні задачі як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів» / 

Н.В.Тямушева, Н.Г. Підліснича. Вінниця, 2017. – 28 с. 

Рецензування на замовлення НМЦ «Укоопосвіти» 



Рецензія на проекти тестів для визначення рівня знань студентів з дисципліни Вища 

математика для усіх спеціальностей укладачів:  

Нелипович В. В., викладача вищої категорії Житомирського ККБП,  

Северин О. С., викладача вищої категорії Тернопільського КТЕК, 

Клименко Ю. В., викладача Білгород-Дністровського ЕПК ПУЕ, травень 2018 р. 

 

Рецензія на проекти методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів з 

дисципліни Математика для усіх спеціальностей укладачів: 

Горов Г. М., спеціаліста першої категорії Чернігівського КК ЧОСС; 

Клименко Ю. В., викладача Філії «Білгород-Дністровський ЕПК» ВНЗУПУЕТ; Яковенко Н. 

В., викладача Херсонського КЕПК; 

Тимофійчук Б. В., спеціаліста ІІ категорії Чернівецького КЕПК; 

Северин Ю. М., викладача вищої категорії  і Дорошенко О. О., викладача ІІ категорії 

Полтавського ККПОСС; 

Чижа О. Й., викладача-методиста Тернопільського КТЕК; 

та викладача Житомирського ККБП; червень 2017р. 

Рецензія на проект тестових завдань для визначення рівня знань студентів кооперативних 

технікумів і коледжів з дисципліни «Математика» на основі базової загальної середньої 

освіти для всіх спеціальностей, складений викладачами Полтавського кооперативного 

технікуму Северин Ю. М. та Дорошенко О. О., травень 2016р. 

Рецензія на проект тестових завдань з предмету Математика для всіх спеціальностей, 

складений викладачем вищої категорії, викладачем-методистом Житомирського 

кооперативного коледжу бізнесу і права Кавун Н.В., травень 2016р. 

Рецензія на проект тестових завдань з предмету Математика для всіх спеціальностей, 

складений викладачем вищої категорії Львівського кооперативного коледжу економіки і 

права Маньковим О.М., травень 2016р. 

Рецензія на проект тестових завдань з предмету Математика для усіх спеціальностей, 

складений викладачем-методистом Тернопільського кооперативного торговельно-

економічного коледжу Чижом О.Й., травень 2016р.  

Рецензія на проект завдань для практичних занять з предмету Математика для студентів 

кооперативних технікумів і коледжів, складений викладачами Полтавського кооперативного 

технікуму Северин Ю. М. та Дорошенко О. О., лютий 2016р. 

Рецензія на проект завдань для практичних занять з предмету Математика для усіх 

спеціальностей, складений викладачем-методистом Тернопільського кооперативного 

торговельно-економічого коледжу Чижом О.Й., лютий 2016р. 

Рецензія методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів з дисципліни Вища 

математика для спеціальностей 5.03050801 Фінанси і кредит та 5.03050901 Бухгалтерський 

облік (укладач Яковенко Н. В., Херсонський КЕПК), червень 2015р. 

 

Переможці олімпіад (обласних) 

2015 р. Поліщук Катерина Володимирівна, зайняте ІІ місце 



Відкриті заняття 

09.06.2017 комбіноване заняття з елементами роботи в малих групах на тему «Площі бічної і 

повної поверхні призми» 

02.06.2015 лекція-презентація «Многогранники» 

14.05.2009 практичне заняття «Пряма і правильна призма. Площі бічної і повної поверхні 

призми. Паралелепіпед» 

Виховна робота 

Виконання обов’язків керівника груп, а саме: 

2018-2019 куратор групи ГРС - 181 

2017-2018 керівник групи РО – 151 

2016-2017 керівник групи КД – 141 

2015-2016 керівник групи КД-141 

2014-2015 керівник груп КД-141, РО-141, ВХП-141 

2009-2010 керівник групи ТМ-11 

2008-2009 керівник групи Б-13 

Проведення виховних годин на різну тематику, особлива увага приділена патріотичному 

вихованню студентів 

2016 інтелектуально-розважальна гра «Математична скарбничка» 

2010 інтелектуально-розважальна гра «Математичні забави» 

 

 


