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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 

Ковтанюк М.С. – 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  

«Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-

освітньому середовищі ЗВО» 

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

математики та МНМ, канд. пед. наук 

«Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-

освітнього середовища ЗВО» 

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

доцент 

«Інформаційні технології як чинник управління якістю освіти» 

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

доцент 

«Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного 

простору системи освіти» 

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

«Використання Microsoft Teams для організації спільної роботи над 

освітніми проектами» 

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

«Організація педагогічної комунікації засобами середовища Padlet» 

 

 

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

«Аналіз середовищ організації педагогічної комунікації» 

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

«Інформаційно-освітнє середовище Moodle: переваги використання» 

Жмуд О.В. – канд. пед. наук 

«Цифрова компетентність педагога в інформаційно-освітньому 

середовищі закладу освіти» 

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

«Аналіз загальних тенденцій процесів формування інформаційно-

комунікаційної компетентності суб'єктів навчального процесу» 

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

«Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-

освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти» 

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

«Соціальні мережі як ефективний засіб комунікації у інформаційно-

освітньому просторі закладу освіти» 

Троян С.О. – старший викладач  

«Організація педагогічної комунікації за рахунок програм месенджерів» 

Ковтанюк М. С. – викладач-стажист  

«Формування електронного інформаційно-освітнього середовища 

засобами ІКТ» 

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

«Інформаційні мультимедіа технології в системі вищої освіти як чинник 

модернізації освітнього інформаційного простору» 

Криворучко І. І. – викладач-стажист 

«Формування інформаційного освітнього середовища» 

Бойко І.С. – викладач-стажист 

«Модель інформаційного простору навчального закладу» 

Стеценко Н. М. – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту 

«Характеристика  рівнів педагогічної взаємодії в електронному 

інформаційно-освітньому просторі» 

Куценко С. Ю. – викладач  

«Електронна пошта як засіб педагогічно- професійної комунікації» 


