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Тичини 

6. Використання Online-сервісів організації навчального процесу 

БАБІЙ В.О. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

7. Аналіз PHP-фреймворків 

БАТРАКОВА А.П. – студентка IV курсу природничо-географічного 

факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

8. Модель програмного засобу «ASMT» 

БЕРКУТ І.І. – студент I курсу магістратури факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

 

 



9. Використання одноплатних мікрокомп’ютерів в навчальних цілях 

БЛАГИЙ О.С. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

10.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій 

школі 

БЛИЩАК МАР’ЯНА – студент IІ курсу факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

11.  Особливості технології контрольно-навчального тестування засобами 

сервісу hot potatoes 

БОЯРКО І.В. – студент IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

12.  Реалізація процесу авторизації у веб-додатках 

БУЗАНЬ Л.О. – студентка IV курсу природничо-географічного факультету 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

13.  Втілення комунікаційних технологій в процес виробничого навчання 

БУЗАНЬ Л.О. – студентка IV курсу природничо-географічного факультету 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

14.  Використання додатку Hp Reveal як конструктора доповненої реальності 

ГУРБИЧ С.С. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

15.  Основа масової освіти – відеолекції 

ГУРБИЧ С.С. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

16.  Позакласна робота з математики у старшій школі як форма розвитку 

креативного мислення 

ГУСТЕЙ Є.С.  – студент IІ курсу магістратури факультету фізики, математики 

та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

17.  Переваги та недоліки використання інформаційно-комунікаційних 

технологій 

 ДАДІШОВ РАХМАН – студент природничо-географічного факультету 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 РАХМАТИЛЛАЄВА ДІЛЬФУЗА – студентка природничо-географічного 

факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 



18.  Інформаційне освітнє середовище – як вимога часу 

 ДЖОГА Д.С. – студент I курсу магістратури факультету фізики, математики 

та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

19.  Гейміфікація та серйозні ігри 

 ДІДКІВСЬКА С.О. – студентка I курсу магістратури фізико-математичного 

факультету Житомирського державного педагогічного університету імені 

Івана Франка 

20.  Методика використання відкритих освітніх електронних ресурсів під час 

навчання інформатичних дисциплін 

ДОЛОТЦЕВА Д.С. – студентка ІI курсу магістратури Інституту неперервної 

освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

21.   Використання 3D графіки в освітньому процесі 

 ДРОЗДЕНКО М.В. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

22.  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці 

ЗІНЧЕНКО Ю.М. – студентка I курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

23.  Практичні аспекти використання інтерактивних технологій на уроках 

математики 

ЖИТКОВА Д.В. – студентка IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

24.  Використання ІКТ у процесі вивчення основ геометрії 

 ЗУМЕР С.В. – студентка IІІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

25.  Сучасні медіа-технології у професійній підготовці вчителів 

 КАБАНЮК Т.П. – студентка IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

26.  Web-орієнтовані і мультимедійні технології у формуванні соціальної 

компетентності школярів 

 КАГАЛ О.О. – студент I курсу магістратури факультету фізики, математики 

та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

 



27.  Використання електронних засобів навчального призначення 

 КАПАЦИН Б.О. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

28.  Використання дидактичних ігор на практичних заняттях з аналітичної 

геометрії 

 КАРАУШ С.В. – студент IІ курсу магістратури факультету фізики, 

математики та інформатики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

29.  Електронні засоби навчального призначення 

 КАСЬЯНЕНКО О. Д. – студентка IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

30.  Використання інформаційних технологій  в освітньому процесі 

 КИФОРУК І.С. – студентка IІІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

31.  Організація принципу наочності на уроках інформатики 

КОЗАЦЬКИЙ Б.І. – студент IV курсу природничо-географічного факультету 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

32.  Використання інформаційно-комп’ютерних та мультимедійних 

технологій в освітньому процесі 

КОПИЛОВ А.Т. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

33.  Використання програми SigmaPlot для опису експерименту модифікації 

Ті електрохімічним оксидуванням 

КОРОСТІЛЬ Ю.О. – студент IV курсу природничо-географічного факультету 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

34.  Аналіз програмного забезпечення та он-лайн сервісів для проведення 

вебінарів 

 КОХАН А.С. – студентка IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

35.  Застосування сервісу «Google Classroom» у самостійній роботі 

КРАСНІКОВ М.С. – студент IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 



36.  Використання соціальних мереж в організації освітнього процесу 

КРУГЛИК Р.С. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

37.  Інформаційна безпека в сучасному світі 

 КУЛИК О.А. – студент IІІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

38.  Використання контейнерів для віртуалізації 

МАЙСТРЕНКО В.О. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

39.   Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в процесі вивчення шкільних дисциплін 

 МАКАРЧУК В.Р. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

40.  Використання Google Classroom в освіті 

 МАЛИК О.В. – студент IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

41.  Використання програми Microsoft Excel при опрацюванні статистичних 

даних 

 МАРЧЕНКО Т.М. – студентка IІ курсу магістратури природничо-

географічного факультету Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

42.  Методи тестування програмних систем 

 МЕЛЬНИК Б.В. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

43.  Короткий огляд одноплатних мікрокомп’ютерів 

МИНДУЛ В.І. –  студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

44.  Розвиток мовлення в учнів на уроках інформатики за допомогою 

вербальних методів 

НАГОРНА Ю.В. – студентка IV курсу природничо-географічного факультету 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 



45.  Використанням ППЗ Gran на практичних заняттях з елементарної 

математики 

НАКТІНІС Б.О. – студент IІ курсу магістратури факультету фізики, 

математики та інформатики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

46.  Використання мікроконтролерів для створення IoT-пристроїв 

НЕЗГОДА М.М. – студент IІ курсу магістратури факультету фізики, 

математики та інформатики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

47.  Особливості проведення Online занять 

 ПЕРДЖАНОВ РАХАТ – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини  

48.  Використання платформи MoodleCloud для створення та апробації 

навчальних курсів 

ПОЛІШКО О.О. – студентка IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

49.  Переваги та недоліки відеоредактора Movavi Video Editor 

 ПОЛІЩУК Д.В. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини  

50.  Шаблон проектування MVC 

ПОЛІЩУК Ю.К. – студентка IV курсу фізико-математичного факультету 

Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка 

51.  Web-ресурси в професійному зростанні майбутнього учителя 

інформатики 

 ПОЛЮГА М.В. – студентка IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

52.  Використання «Експерт СКС» в процесі проектування  структурованих 

кабельних систем 

 ПОЛЯКОВА О.В. – студентка IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини  

53.  Використання комп’ютерних технологій на уроках математики 

РАХМАТУЛЛАЄВА ДЖАРКИН – студентка IІІ курсу факультету фізики, 

математики та інформатики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  



54.  Аналіз мов Веб-програмування 

РИБАЧОК І.О. – студентка IV курсу природничо-географічного факультету 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

55.  Шляхи впровадження та проблеми STEM-освіти 

 РИБОЧКА К.В. – студентка IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

56.  Технології комунікативної взаємодії в освітньому процесі 

РУСС А.Ю. – студентка IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

57.  Виникнення комп’ютерної освіти та комп’ютерної грамотності 

 САВЧУК А.О. – студентка IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини  

58.  Stem та Steam сутність,  проблеми та протиріччя розвитку у вищій освіті 

САВЧУК І.С. – магістрант Національний педагогічний університет ім. М.П. 

Драгоманова 

59.  Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ закладів 

загальної середньої освіти 

СЕРБІНСЬКИЙ Д.А. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

60.  Застосування медіа-технологій у професійній діяльності 

СТОВПЕЦЬ І.С. – студент IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

61.  Деякі особливості підготовки учителів інформатики до створення та 

використання педагогічних програмних засобів навчання 

ТАРГАНОВСЬКИЙ О.М. – студент IV курсу факультету фізики, математики 

та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

62.  «Перевернений клас» на уроках інформатики 

ТЕЛЕВНА Н.В. – студентка IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

 



63.  Самостійна робота за індивідуальними завданнями з використанням 

інноваційних технологій 

 ТОЙЛИЄВ АТАГЕЛДІ – студент IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

64.  Методика навчання учнів поєднанню зображення та тексту в одному 

документі 

ФІГОЛЬ М.П. – студент IV курсу природничо-географічного факультету 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

65.  Реалізація статистики на сайті 

 ХОМЯК Д.О. – студентка IV курсу природничо-географічного факультету 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

66.  Способи організації пошукових систем на сайті 

 ХОМЯК М.О. – студентка IV курсу природничо-географічного факультету 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

67.  Проблеми аналізу контенту в сучасному інформаційному середовищі 

 ЧЕРНЕГА А.В. – студентка IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини  

68.  Навчання учнів здійсненню пошуку за зображенням 

 ЧИЧИКАЛО Д.В. – студентка IV курсу природничо-географічного 

факультету Сумського державного педагогічного університету імені                      

А.С. Макаренка 

69.  Система захисту інформації в Інтернеті 

ШЕВЧЕНКО В.Є. – студент IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини  

70.  Використання інтерактивних методів навчання на уроках інформатики 

ЩЕРБА ВЛАДИСЛАВ – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

71.  Види та характеристики програмного забезпечення 

ЩЕРБАНЮК В.М. – студент IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

 

  



 ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

1. Використання хмарних технологій Google в освітньому процесі 

БОЯРКО І.В. – студент IІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

2. Використання хмарних технологій як засобу формування дослідницьких 

компетентностей у навчанні інформатики 

ГЛУЩИК І.В. – студентка І курсу магістратури факультету фізики, 

математики та інформатики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

3. Використання хмарних сервісів Microsoft в навчальному процесі 

ГОЛОВКО Д.М. – студент IV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

4. До питання використання хмарних сервісів в освітньому процесі 

ГУЗ В.А. – студент IV курсу факультету інформатики Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

5. Особливості використання хмарних технологій в освітньому процесі 

МУШЕНКО К.О. – студент ІІ курсу факультету початкової освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

6. Microsoft Live@Edu – хмарний сервіс навчального призначення 

 ОСИПЧУК А.В. – студентка І курсу магістратури фізико-математичного 

факультету Житомирського державного педагогічного університету імені 

Івана Франка 

7. Використання хмарних технологій в освіті на прикладі сервісів Google 

Apps 

ОСІПЕНКО В. Ю. – студент ІІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

8. Використання OneDrive в сучасному інформаційному просторі 

ПАРШУКОВА А.С. – студентка ІІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

9.  Застосування хмарних технологій в психології 

РАЗІЛЕВИЧ І.В. – студент І курсу магістратури факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 



10.  Використання хмарних технологій  в освітньому процесі 

 РУДИЙ А.В. – студент І курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

11.  Використання хмарних технологій в освітньому процесі 

СНІГИР Н.О. – студент ІІ курс магістратури Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова 

12.  Використання хмарних технологій в освітньому процесі 

СТРИЖЕНЮК С.С. – студент І курсу магістратури факультету фізики, 

математики та інформатики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

13.  Використання хмарних технологій в навчанні 

 СТРОКОВА М.А. – студентка ІІІ курсу факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

14.  Використання хмарних технологій як засіб стимулювання самоосвіти, 

самовдосконалення учнів та вчителів 

ФАЙЗУЛАЄВА  ЗУМРАД – студентка І курсу природничо-географічного 

факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

ІБРАЙИМОВА ДІЛАФРУЗ – студентка І курсу природничо-географічного 

факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

 


