
 

Секції Інтернет-конференції: 

 

1. Мобільне навчання як сучасна 

технологія в освіті; 

2. Використання вільного програмного 

забезпечення в навчальному процесі; 

3. Системи захисту інформації; 

4. Інформаційна безпека; 

5. Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті та науці; 

6. Соціальна інформатика. 

 

 

 

 

Порядок роботи  
 

27.03.2018 р. – розміщення матеріалів 

конференції на форумі. 

29.03.2018 р. – початок Інтернет-

конференції. 

Обговорення матеріалів конференції 

на сайті кафедри за адресою: 

http://informatika.udpu.org.ua/ 

30.03.2018 р. – завершення Інтернет-

конференції 
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Уманський державний педагогічний 
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IX Всеукраїнська студентська 

наукова Інтернет-конференція 

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І НАУЦІ 

 

 

 
 

 

 

 

29-30 березня 2018 року 

 

Умань 

http://informatika.udpu.org.ua/


Організаційний комітет 

 Інтернет-конференції: 
 

Голова: 

Медведєва М. О. – завідувач кафедри 

інформатики і ІКТ, кандидат педагогічних 

наук, доцент  

 

Члени організаційного комітету: 

Жмуд О. В. – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри інформатики і ІКТ  

Колмакова В. О. –  старший викладач 

кафедри інформатики і ІКТ  

Паршуков С. В. – старший викладач 

кафедри інформатики і ІКТ  

Криворучко І. І. – відповідальний 

секретар з організаційних питань, 

прийому матеріалів, підготовки програми 

конференції; відповідальна за підготовку 

збірника матеріалів конференції та 

розробку дизайну 

Ковтанюк М. С. – відповідальний за 

розміщення матеріалів конференції на 

сайті, відповідальний за підготовку 

збірника матеріалів конференції та 

розробку дизайну. 

Куценко С. Ю. – відповідальний за 

підготовку збірника матеріалів 

конференції та розробку дизайну. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за роботу секцій: 

 

Мобільне навчання як сучасна 

технологія в освіті 

 Троян С. О. – викладач кафедри 

інформатики та ІКТ  

Усатюк Я. В. – викладач кафедри 

інформатики та ІКТ  

 

Використання вільного 

програмного забезпечення в 

навчальному процесі 

Паршуков С. В. – старший викладач 

кафедри інформатики та ІКТ  

Тягай І. М. – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри 

інформатики та ІКТ 

 

Системи захисту інформації 

Стеценко В. П. – доцент кафедри 

інформатики та ІКТ, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Ткачук Г. В. – доцент кафедри 

інформатики та ІКТ, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна безпека 

Жмуд О. В. – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри інформатики та ІКТ 

Бондаренко Т. В. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

інформатики та ІКТ 

 

 

 

Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті та науці 

Паршукова Л. М. – старший викладач 

кафедри інформатики та ІКТ  

Стеценко Н. М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент, старший 

викладач кафедри інформатики та ІКТ  

 

 

 

 

Соціальна інформатика 

Медведєва М. О. – завідувач кафедри 

інформатики та ІКТ, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

Колмакова В. О. – старший викладач 

кафедри інформатики та ІКТ  

 

 

 

 


