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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  

Жмуд О.В. – канд. пед. наук,  доцент кафедри 

Тягай І.О. – викладач-стажист 

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  

«Деякі аспекти реалізації компетентнісного підходу в системі професійної підготовки 

майбутніх вчителів математики» 

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

МНМ, канд. пед. наук 

«Компетентнісний підхід як складова частина якісної підготовки майбутніх учителів 

математики в закладах вищої  освіти» 

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

«Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів математики» 

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

«Компетентнісний підхід у контексті професійної підготовки майбутніх учителів 

інформатики до дослідницького навчання» 

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

«Формування у студентів предметних компетентностей з мережевих інформаційних 

технологій» 

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

«Формування професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики в галузі веб-

програмування» 

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

«Впровадження компетентнісного підходу під час вивчення дисципліни “ІКТ в галузі”» 

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

«Визначення ключових компетентностей майбутніх учителів» 

Жмуд О.В. – канд. пед. наук 

«Компетентнісний підхід як методологічна основа підготовки майбутніх вчителів 

інформатичних дисциплін» 

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

«Формування фахових компетентностей при навчанні математичної логіки та теорії 

алгоритмів» 

 

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

«Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя» 

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

«Реалізація компетентнісного підходу під час вивчення дисциплін інформатичного циклу» 

Троян С.О. – старший викладач  

«Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів в рамках курсу "Інформаційна 

безпека"» 

Ковтанюк М. С. – викладач-стажист  

«Застосування мобільного програмного забезпечення для формування фахових 

компетентностей» 

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

«Компетенції як сутність сучасного навчання» 

Криворучко І. І. – викладач-стажист 

«Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів як пріоритет модернізації вищої 

освіти України» 

Бойко І.С. – викладач-стажист 

«Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі»  

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

«Особливості формування професійних компетентностей менеджера освіти при вивченні 

курсу “Педагогіка”» 

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

«Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх вчителів освітньої галузі «Технології»» 

Возносименко Д.А. – викладач 

«Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх учителів математики під час 

вивчення фахових дисциплін» 

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

«Формування професійної компетентності в майбутнього вчителя математики» 

Благодир Л.А. – старший викладач 

«Формування методичних компетентностей у майбутніх вчителів математики» 

Поліщук Т.В. – канд. фіз.-мат. наук, доцент 

«Формування цифрової компетентності сучасного вчителя математики засобами ПДМ  

Geogebra 6.0» 
Кравченко Л.В. – к.анд пед. наук, доцент 

«Формування професійних компетентностей  на заняттях з охорони праці у майбутніх 

вчителів технологій» 

Куценко С. Ю. – викладач  

«Особливості формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів історії під час 

викладання їм курсів із ІКТ в галузі» 

Тягай І.О. – викладач-стажист 

«Компетентнісний підхід у проектуванні підготовки вчителя інформатики» 


