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Сепетий Д.П., Теорія пізнання К.Поппера та її
університет (Україна, м.
застосування до освітнього процесу.
Запоріжжя).
Сосницький О.В., В.Г. Хоменко, Д.В. Кравченко, Бердянський
М.О. Сосницька, Н.Л. Сосницька, Н.В.Кравченко державнийпедагогічний
Геніалізація національного виховання і освіти за університет (Україна, м.
допомогоюуніверсалізації
Бердянськ).
Сусь Б.А., Ковальчук О.С., Виховання
Київський політехнічний інститут
громадянина і патріота в умовах глобалізації і
(Україна, м. Київ).
відкритого інформаційного простору.
руководитель Запорожской
Сыстеров В.Н., Формирование системыценностей областной молодежной
молодежи школьными средствами массовой
организации «Акцент»,директор
информации.
издательства (Украина, г.
Запорожье).
Терно С.О., Розвитоккритичного мислення
Запорізький національний
школярів як засіб виховання духовних цінностей університет (Україна, м.
на уроках історії.
Запоріжжя)
Уліцька Г.С. Розвиток поведінкової
Луцький педагогічний коледж ОР
складовоїпозитивного мислення на уроках
(Україна, м.Луцьк)
української літератури
Усенко О.І. Особливості діяльності сучасних
Запорізький національний
громадсько-політичних рухів та соціальнихмедіа в технічний університет (Україна, м.
інформаційну добу.
Запоріжжя,).
Науково-методичний центр
Худенкова І.Г., Проектнадіяльність підлітків у
управління освіти Енергодарської
позашкільному закладі.
міськоїради (Україна, м.
Енергодар).
Шаповалова Т.Г., Формування
Бердянський державний
здоров’язбережувальноїкомпетентності
педагогічний університет

особистості гуртківця у позашкільному
освітньому просторі.

(Україна, м. Бердянськ).

КЗ «Запорізький обласний
Шацька Н.М., До теоретичного питання розвитку
інститут післядипломної
61. україномовної культури вчителя вітчизняної
педагогічної освіти» ЗОР (Україна,
школи.
м. Запоріжжя).
Шелегеда В.І Система контролю та стимулювання
62. навчально-виховного процесу у гурткахКЗ
КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР (Україна, м.
., «ЗОЦТКУМ» ЗОР, розміщених у сільської
Запоріжжя).
місцевості.
63. Шульга Л.М Модель сучасного вчителя в умовах ЗНВК «Основа» (Україна, м.
., інноваційного середовища ЗНВК«Основа».
Запоріжжя).
Щербина А.П. Наукові підходи до розв’язання
, Ніжинський державний
64. суперечностеймодернізаційних процесів у вищій університет ім. М. Гоголя
освіті (на прикладі Республіки Білорусь).
(Україна, м. Ніжин).
КВНЗ "Запорізький педагогічний
Каракатсаніс Т.В., Програма "Take One…" як засіб
коледж" ЗОР, Класичний
65. розвитку креативності майбутніх учителів
приватний університет (Україна,
початкових класів у Великій Британії.
м. Запоріжжя).
Утюж І.Г. Основні парадигми і моделі освітньої
Запорізький національний
66., діяльності в системі післядипломної педагогічної університет (Україна, м.
освіти.
Запоріжжя).

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ОСОБИСТІСТЬ, ОСВІТНІЙ
ПРОСТІР, МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
ЗМІСТ

Гуділіна С.І.,
Хіврич В.В

Чернікова Л.А.

Савін В.В.

Акімов С.К.,
Бєсова О.Г.,

Федеральна державна наукова
установа «Інститут змісту і методів
Єдиний інформаційний освітній
навчання» Російської академії
простір області як стимулятор
освіти(Росія,)
розвитку комунікативної культури
Департамент освіти і науки, молоді
школярів
та спорту Запорізької обласної
державної адміністрації(Україна,
м. Запоріжжя).
Єдиний інформаційний освітній КЗ «Запорізький обласний інститут
простір області як стимулятор
післядипломної
педагогічної
розвитку комунікативної культури освіти»
ЗОР
(Україна,
м.
школярів
Запоріжжя).
О взаимосвязи процессов
КЗ «Запорізький обласний інститут
формирования открытого
післядипломної
педагогічної
информационного пространства и освіти»
ЗОР
(Україна,
м.
реформы системы образования в Запоріжжя).
Украине
Вплив Інтернет-адикції на
Україна, м.Бердянськ, Бердянський
інформаційні процеси системної державний
педагогічний
організації особистості"
університет
Педагогічні умови розвитку
м.Мелітополь,
Мелітопольський
інформаційної компетентності
державний
педагогічний

старшокласників"
Васильченко
С.В.,

Волковська
М.А.,

Воронкін О.С

Коваленко
С.С.,
Молдова,
Використання інформаційноКишинів, Інститут Педагогічних
комунікативних технологій при
Наук та Яловенський район,
навчанні російській мові як нерідній
с.Суручени,
ліцей
ім.Іона
в національних школах Молдови
Суручану
., викладач Кафедри музичного
Масштабні проекти з реалізації
мистецтва естради Луганської
глобальної відкритої освітньої
державної академії культури і
парадигми
мистецтв

Глазова В.В.

Завадський І.О.

Проектування баз даних: міфи та
методичні принципи,

Застело А.О

Психологічна безпека в просторі
дистанційної освіти
Методичне забезпечення
самостійної роботи студентів з
дисципліни "Диференціальна
геометрія"

Іванов І.Ю.,

Стан сформованості ІКТкомпетентності вчителівсловесників

Ізбаш С.С.,

Мережеві педагогічні
співтовариства: особливості
функціонування"

Каплун С.В.,

Кобзарєва Т.Е.,

Коваленко О.С.,

Богдана

Яким бути курсу інформатики в 5-9 старший викладач кафедри ІІТО
ЗОІППО
класах з 2016 року?

Використання методу проектів у
підготовці майбутніх учителів
інформатики

Ібрагімова А.С.

університет
імені
Хмельницького.

Проблеми формування ІКТкомпетентності учителів
природничо-математичних
дисциплін
Ергономічність колективного
інформаційного простору
навчального закладу як фактор
ефективності внурішкільного
контролю та спосіб зворотного
зв'язку в управлінській діяльності
Використання інтерактивних
технологій при навчанні
комп'ютерних технологій
управління проектами майбутніх
інженерів-педагогів

Україна,
Слов’янськ,
ДВНЗ
«Донбаський
державний
педагогічний університет»
1.
Україна, Київ, Київський
національний університет ім. Т.
Шевченка

Класичний приватний університет
м. Мелітополь, Мелітопольський
державний
педагогічний
університет ім. Б.Хмельницького,
науковий керівник – старший
викладач, Титаренко Н.Є
Луганський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Україна,
м.Мелітополь,
Мелітопольський
державний
педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького
Харків, Харківська академія
неперервної освіти.

вчитель інформатики

Україна, м.Бердянськ, Бердянський
державний
педагогічний
університет

Коржова М.М.,

Корчевський
Д.О., ”
Кудінов М.В.,

Кудінов М.В.,
Матійко Т.В.,
Науковий
керівник старший
викладач
Титаренко Н.Є.

Особливості використання методу Україна,
м.
Бердянськ,
навчання проектування баз на
Бердянський
державний
основі ітераційних зв’язків в процесі педагогічний університет, аспірант
професійної підготовки майбутніх кафедри комп’ютерних технологій
інженерів-педагогів
в управлінні та навчанні
Розвиток особистості фахівця м.Одеса, Комп’ютерна академія
компютерного профілю в умовах “ШАГ
компетентнісного підходу
Україна, м.Бердянськ, Бердянський
Графічне моделювання паралельних
державний
педагогічний
алгоритмів
університет
Сумісне застосування середовищ Україна, Бердянський державний
дистанційного навчання та хмарних педагогічний університет
сервісів
Україна,
м.Мелітополь,
Вивчення теми «Найбільший
Мелітопольський
державний
спільний дільник. Найменше
педагогічний
університет
спільне кратне. Алгоритм Евкліда» з
ім.Б.Хмельницького
використанням графічного
редактору Power Poin"

Деякі характеристики формування
інформаційної компетентності
Муртазієв Е.Г.,
старшокласників у процесі навчання
математики"
Технологія проектування
Олефіренко Н.В., авторських електронних ресурсів
для навчання молодших школярів
Сучасний стан навчання мережевих
Павленко М.П.,
технологій студентів інженерноПавленко Л.В.,
педагогічних спеціальностей
комп'ютерного профілю"
Рубекина А.О.,

Смоліна І. С

Сокол І.М.,

Ткаченко Т.В.,

Тюріна Т.В.,

Использование элементов
дистанционного обучения в
школьном курсе информатики

Україна,
м.Мелітополь,
Мелітопольський
державний
педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького
м.
Харків,
Харківський
національний
педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди
Україна, Бердянськ, Бердянський
державний
педагогічний
університет
учитель информатики ЗГ № 11.

., м.Бердянськ, Бердянський
державний
педагогічний
університет,
Ст.викладач
кафедри
комп’ютерних
технологій в управлінні та
навчанні, кандидат педагогічних
наук
Віртуальні педагогічні спільноти як ст.викладач Кафедри інформатики
платформа для саморозвитку
та інформаційних технологій в
педагогічних працівників"
освіті

Формування професійних умінь у
майбутніх інженерів-педагогів
застосовувати комп'ютерні
технології в управлінні
виробництвом з використанням
системи 1С: Підприємництво

технічний
ліцей
Проектний та дистанційний підхід у Запорізький
Запорізької
міської
ради
викладанні інформатики на основі
Запорізької області
профільного навчання
Мелітопольська
загальноосвітня
Организация самостоятельной
школа
№
7
работы учащихся

общеобразовательных школ при
изучении курса «Веб-дизайн»
1.
Причини появи об'єктноТюріна Т.В.,

орієнтованої технології
програмування

Мелітопольська
загальноосвітня школа № 7

Україна, м.Бердянськ, старший
викладач кафедри інформатики
Інформатична компетентність
та
програмної
інженерії
Хатько А.В.,
інженера-педагога комп’ютерного
Бердянського
державного
профілю
педагогічного
університету,
кандидат пед.наук
Сутність і значення
Україна, м.Харків, Харківський
Цимбалюк Н.В.,
геоінформаційної освіти
національний
педагогічний
старшокласників"
університет імені Г.С.Сковороди
Методичні питання професійної
підготовки педагога до організації
Циммерман Г.А.,
науково-дослідницької роботи учнів
Циммерман О.В.,
за напрямом "інформатика та
інформаційні технології»
1.
Ченцов О.М
Ковальов Д.І

Шаляпіна Т.А.,

Яцишин А.В.,

Україна, м.Запоріжжя, Запорізький
національний
університет,
Економіко-правничий
коледж
Запорізького
національного
університету
.вчитель інформатики вищої

Розробка дистанційного курсу категорії,
вчитель-методист,
науковий керівник МАН
для викладання спецкурсу
2.
учень
11
кл
№8
"Microsoft Excel" в профільному
м.Мелітополь
навчанні

Державна
бюджетна
освітній
заклад додаткової професійної
освіти (підвищення кваліфікації)
Управління інформатизації освіти:
фахівців
«Санкт-Петербурзька
куди йти ..."
академія
постдипломної
педагогічної освіти», м.СанктПетербург, Російська Федерація
Інформатизація начального процесу Україна,
м.Київ,
Інститут
на основі технологій відкритої
інформаційних технологій і засобів
освіти
навчання НАПН України

травень 2013
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