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Оргкомітет семінару: 

Махомета Т.М. – декан факультету фізики, математики та інформатики, канд. пед. наук, 

доцент 

Годованюк Т.Л. – заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри вищої математики та 

МНМ,  канд. пед. наук, доцент  

Медведєва М.О. – завідувач кафедри інформатики і ІКТ, доцент, канд. пед. наук 

Жмурко О.І. – канд. фіз.-мат. наук, доцент 

Викладачі кафедр: інформатики і ІКТ; вищої математики та МНМ; фізики і астрономії та 

методики їх викладання; педагогіки та освітнього менеджемнту; всесвітньої історії та методик 

навчання; техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Криворучко І.І. – відповідальний секретар оргкомітету 

Програма семінару: 

Махомета Т.М. – декан факультету фізики, математики та інформатики, канд. пед. наук, 

доцент  

«Використання симуляції під час викладання математичних дисциплін» 

Тягай І.М. – заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри вищої математики та 

МНМ, канд. пед. наук 

«Гейміфікація (е-learning) як засіб підвищення ефективності навчання на уроках математики» 

Годованюк Т.Л. – заступник декана з наукової роботи, канд. пед. наук, доцент 

«Гейміфікація навчання як засіб підвищення мотивації студентів на заняттях з методики 

навчання математики» 

Медведєва М.О. – завідувач кафедри інформатики і ІКТ, канд. пед. наук, доцент 

«Гейміфікація – один з трендів сучасної освіти» 

Паршуков С.В. – старший викладач кафедри інформатики і ІКТ 

«Гейміфікація при вивченні мережних технологій» 

Ткачук Г.В. – д-р. пед. наук, доцент  

«Методика інтеграції ігрових елементів у процес підготовки фахівців в галузі комп'ютерних 

технологій» 

Стеценко В. П. – канд. пед. наук, доцент 

«Оцінювання компетентностей фахівців у процесі впровадження гейміфікації» 

Жмурко О.І. – канд. фіз.-мат. наук, доцент 

«Гейміфікація як одна з інноваційних форм освітнього процес» 

Жмуд О.В. – канд. пед. наук 

«Гейміфікація в навчанні: переваги та недоліки» 

Колмакова В.О. – старший викладач кафедри інформатики і ІКТ 

«Історія виникнення, поширення та впровадження гейміфікації» 

Паршукова Л.М. – старший викладач кафедри інформатики і ІКТ 

«Методичні особливості гейміфікації освіти в закладах загальної середньої освіти» 

Бондаренко Т.В. – доцент кафедри інформатики і ІКТ, канд. пед. наук 

«Гейміфікація освіти як одна з провідних тенденцій успішного формування професійних 

компетенцій майбутнього фахівця» 

Троян С.О. – старший викладач  

«Застосування елементів ігрових технологій під час вивчення мов програмування» 

Ковтанюк М. С. – викладач-стажист  

«Гейміфікації освітнього процесу засобами мобільних технологій» 

Усатюк Я.В. – аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

«Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні інформатики» 

Криворучко І. І. – викладач-стажист 

«Гейміфікація як одна з інноваційних форм навчального процесу» 

Бойко І.С. – викладач-стажист 

«Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір» 

Решітник Ю.В. – канд. фіз.-мат. наук 

«Ігрові практики для мотивації студентів під час вивчення фізики» 

Ткаченко І.А. – д-р. пед. наук, доцент 

«Використання ігрових технологій при вивченні астрофізики в ЗВО» 

Підгорний О. В. – викладач-стажист  

«Впровадження ігрових технологій при вивченні астрономії в закладах загальної середньої 

освіти» 

Ільніцька К.С. – викладач 

«Використання елементів гейміфікації для формування критичного мислення майбутніх 

учителів фізики» 

Краснобокий Ю.М. – канд. фіз.-мат. наук, доцент 

«Вивчення розділу "Механіка" з використанням елементів гейміфікації» 

Куценко С. Ю. – викладач  

«Комп'ютерні ігри у навчанні історії» 

Дубовик В.В. – аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

«Квест-посібник як ефективний засіб навчання студентів математичних дисциплін» 

Стеценко Н.М. – канд. пед. наук, доцент 

«Особливості застосування технології "serious games" у практиці підготовки менеджерів 

освіти» 

Нагайчук О.В. – канд. пед. наук, доцент 

«Застосування методів гейміфікації в освітній сфері» 

Возносименко Д.А. – викладач 

«Гейміфікація як один із перспективних методів навчання майбутніх учителів математики» 

Іщенко Г.В. – канд. пед. наук, доцент 

«Використання ігрових технологій при вивченні методики навчання математики  в процесі 

професійної підготовки майбутніх вчителів математики» 

Шумигай С.М. – канд. пед. наук, доцент 

«Гейміфікація – один із трендів сучасної освіти» 

Благодир Л.А. – старший викладач 

«Ігрові методики у навчанні математики» 

Мельник О.С. – завідувач кафедри професійної освіти та технологій за профілями, канд. техн. 

наук, доцент 

«Розробка комп’ютерних ігор засобами об’єктно-орієнтованого програмування» 


