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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  
Колмакова В.О. – старший викладач 

Паршукова Л.М. – старший викладач  

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 засобів дистанційного навчання для формування професійної компетентності 

майбутніх вчителів математики» 

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

«Критерії готовності студентів педагогічних ЗВО до реалізації дистанційного навчання» 

Годованюк Т.Л. – заступник декана з наукової роботи, канд. пед. наук, доцент 
«Дистанційна освіта як сучасний метод викладання математичних дисциплін» 

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

«Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання студентів у ЗВО» 
Паршуков С.В. – старший викладач кафедри інформатики і ІКТ 

«Роль тьютора в організації дистанційного навчання студентів» 

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

«Формування функціонального блоку самостійної роботи студентів в дистанційному курсі 
“Технології розробки веб-додатків”» 

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

«Організація самостійної роботи студентів під час вивчення дистанційного курсу “ІКТ в галузі” в 
системі дистанційного навчання Moodle» 

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

«Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія» 

Жмуд О.В. – канд. пед. наук 

«Досвід організації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання» 

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

«Sуllabus - програма самостійної роботи студента» 
Паршукова Л.М. – старший викладач кафедри інформатики і ІКТ 

«Самостійна робота студентів в умовах інформаційного навчального середовища» 

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

«Контроль якості знань студентської молоді під час самостійної діяльності в умовах 

дистанційного навчання» 

Троян С.О. – старший викладач  

«Особливості організації самостійної роботи студентів за допомогою відео матеріалів з 
платформи youtube» 

 

 
Ковтанюк М. С. – викладач-стажист  

«Використання мобільних платформ під час самостійної діляьності дистанційного навчання» 

Усатюк Я.В. – аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 
«Переваги та перспективи дистанційного навчання у вищій школі» 

Коршевнюк Л.О. – старший викладач 

«Застосування комп’ютерних і телекомунікаційних технологій для формування освітнього 

середовища дистанційного навчання» 
Криворучко І. І. – викладач-стажист 

«Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія» 

Бойко І.С. – викладач-стажист 
«Дистанційне навчання як засіб стимулювання самоосвіти» 

Куценко С. Ю. – викладач  

«Використання дистанційної платформи під час підготовки до курсу "Спеціальні історичні 
дисципліни"» 

Поліщук Т.В. – завідувач кафедри вищої математики та методики навчання математики, к. ф.-м. н., 

доцент 

«Переваги та недоліки використання дистанційної платформи Moodle при вивченні курсу 
“Комплексний аналіз”» 

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

«Особливості оцінювання самостійної роботи студентів під час вивчення дистанційного курсу 
“Педагогіка”» 

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

«Особливості самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Охорона праці та безпека 
життєдіяльності» в умовах дистанційного навчання» 

Возносименко Д.А. – викладач 

«Система контролю якості навчання  у дистанційному курсі методика навчання математики» 

Іщенко Г.В. – канд. пед. наук, доцент 
«Особливості застосування технологій дистанційного навчання під час вивчення курсу 

“Елементарна математика”» 

Шумигай С.М. – канд. пед. наук, доцент 
«Особливості організації дистанційного навчання студентів під час вивчення курсу методика 

навчання математики» 

Благодир Л.А. – старший викладач 

«Особливості організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти у вивченні методики 
навчання математики» 

Кравченко Л.В. – к.анд . пед. наук, доцент 

«Аналіз дидактичних принципів традиційного і дистанційного навчання під час вивчення дисципліни 
«Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» студентами педагогічних закладів вищої 

освіти» 

Ільніцька К.С. – старший викладач 
«Використання апаратно-програмного комплексу Arduino для активізації самостійної роботи 

майбутніх учителів фізики» 


