
ПЛАН 

наукових, науково-практичних та науково-методичних заходів на  

кафедрі інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій 

на 2020-2021 н.р. 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                              М.О. Медведєва 

Місяць Тема Відповідальні 

Вересень  

2020 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Використання 

ігрових платформ під час організації освітнього процесу для 

студентів факультету фізики, математики та інформатики» 

Троян С.О., 

Костогриз В.П. 

Вересень  

2020 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Туманні 

технології та перспективи їх використання » 

Медведєва М.О., 

Криворучко І.І. 

Жовтень 

2020 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Хмарні 

сервіси та технології в освіті та науці: теорія, методологія, 

практика» 

Ярошик Я.В.,  

Жмуд О.В. 

Жовтень  

2020 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Використання 

наукових мереж та сервісів в діяльності науково-педагогічного 

працівника» 

Ткачук Г.В.,  

Стеценко В.П. 

Листопад 

2020 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Стан 

впровадження G-Suite та Office 365 на кафедрі інформатики і 

ІКТ» 

Паршуков С.В.,  

Паршукова Л.М 

Листопад  

2020 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Дослідницька 

та проєктна діяльність у викладанні інформатичних та 

математичних дисциплін» 

Медведєва М.О., 

Криворучко І.І. 

Грудень  

2020 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Сертифікація 

електронних навчальних курсів у закладах вищої освіти: стан та 

перспективи» 

Джога Д.С. 

Грудень  

2020 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Наукова 

комунікація та основи наукометрії в освітньому процесі ЗВО» 
Колмакова В.О. 

Січень 

2021 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Самоосвітня 

навчальна та наукова діяльність студента в мережі Інтернет» 

Паршуков С.В.,  

Ковтанюк М.С. 

Січень  

2021 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Онлайн-

інструменти для контролю та аналізу успішності студентів 

закладів вищої освіти» 

Троян С.О., 

Жмурко О.І. 

Лютий  

2021 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар 

«Медіаграмотність як сучасна потреба інформаційного 

суспільства» 

Ярошик Я.В.,  

Жмуд О.В. 

Лютий  

2021 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Цифрова 

культура педагога» 

Паршукова Л.М., 

Тягай І.О. 

Березень  

2021 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Використання 

сучасних ІКТ під час підготовки фахівців природничо-

математичних спеціальностей» 

Безноско І.С. 

Березень  

2021 р. 

XІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція 

«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» 

Викладачі кафедри 

інформатики і ІКТ 

Квітень 

2021 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Академічний 

плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті» 

Бондаренко Т.В.,  

Ткачук Г.В 

Квітень  

2021 р. 

ІІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Сучасні 

інформаційні технології в освіті і науці» 

Викладачі кафедри 

інформатики і ІКТ 

Травень  

2021 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Дидактичні 

можливості використання мобільних технологій в освіті» 

Жмурко О.І. 

Ковтанюк М.С. 

Травень  

2021 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Масова 

онлайн-освіта: стан, проблеми та перспективи впровадження в 

закладах вищої освіти» 

Бондаренко Т.В, 

Стеценко В.П. 


