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школярів з порушеннями соматичного здоров‟я 

Рібцун Ю.В. Науково-теоретичні передумови створення 

спеціальної комплексної програми для роботи з 

дітьми з ОМЗ, які мають мовленнєві 

порушення 

Рябова З.В. Маркетинг як механізм інформаційного 

забезпечення якості діяльності навчального 

закладу 

Саржевський С.Н., 

Саржевська Л.Е. 

Особливості  застосування  інформаційних 

технологій у професійно-спрямованій 

підготовці студентів 

Саржевський С.Н. 

Поплавська І.О., 

Костровська К.О., 

Саржевська Л.С. 

Комунікативна  компетентність майбутніх 

лікарів 

Сабадаш В.П.,  

Соловйов К.О. 

Попередження  жорстокого поводження з 

дітьми в Україні: правовий аспект 

Савіна М.І. Гендерна  освіта дорослих з урахуванням 

рівнів розвитку життєдіяльності людини 



Сергеєва  Л.М. Управління розвитком професійно-технічного 

навчального закладу на засадах упровадження 

інклюзивних підходів 

Сыроватко Е.Н. Организация  мониторинга  результативности  

региональной психологической службы в 

рамках личностно-компетентностного подхода  

Татаринцева Н.Е. Проектный  метод в преподавании 

педагогических дисциплин 

Тягушева О.Г. Дистанційна  освіта як форма навчання людей з 

особливими потребами (з досвіду роботи КПУ) 

Філь О., Бура О.,  

Русановська О. 

Управління  процесом соціалізації учнів 

початкової школи 

Фурман О.О. Актуальні проблеми запровадження 

інклюзивної освіти в Україні 

Халемендик Ю.Є. Толерантність  як професійна якість педагога 

Харлаш Л.М. Соціальні  наслідки розвитку інтернет-

технологій 

Химинець В.В. Концептуальні засади інноваційної діяльності в 

системі післядипломної педагогічної освіти 

Чемодурова Ю.М. Спеціальнонаукові  підходи щодо розуміння 

сутності категорії «професійні деформації 

особистості»  

Черепєхіна О.А. До  проблеми місії психологічної служби ВНЗ 

у фаховій підготовці майбутніх психологів 

Ястребова В.Я. Методологічні основи управлінської діяльності 

директора загальноосвітнього навчального 

закладу  сільської місцевості 

Ястребова В.Я.,  

Бабко Т.М. 

Самоорганізація  навчальної діяльності учнів  

Кравченко Г.Ю. Особливості організації проектної діяльності 

педагогів у системі післядипломної 



педагогічної освіти 

Гурова С.Г. 

Сейсенбаєва О.А. 

Особливості організації диференційованого 

підходу в навчанні школярів з порушеннями 

соматичного здоров„я 

 

 

КОНФЕРЕНЦІЯ: «ШКОЛА СУЧАСНИХ ЗНАНЬ: ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  В РАМКАХ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ» 

Бубнова І.С., Бубнов І.В. Застосування освітніх можливостей 

сервісу Windows Live 

Вовк М.И., Кифоренко 

С.И., Котова А.Б. 

Единое образовательное 

информационное проcтранство: 

гармоничность и интеллектуальная 

интерактивность 

Воротнікова І.П. Освітній портал як складова освітньо- 

інформаційного середовища 

післядипломної педагогічної освіти 

регіону 

Гадайчук Н.М.,  Тульчак 

Л.В. 

Впровадження інформаційних 

технологій у дидактику іноземних мов у 

вищій школі 

Гриценко В.Г. Створення сучасної інформаційно-

аналітичної системи управління 

університетом 

Даниленко С.П., 

Ольховський Є.О. 

Порівняльний аналіз установки 

сучасних інструментальних засобів 

створення веб-сайтів 

Дмитренко І.І., 

Шакотько В.В. 

Дослідницькі підходи у навчанні з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій 

Живюк І.А. Україномовні вікі-проекти як корисний 

інструмент на шляху до єдиного 



освітнього інформаційного простору 

Журавльова Л.А. Експіриєнтивне навчання як інструмент 

розвитку особистості у контурі 

інформаційно-освітнього простору 

Караванова Т.П. Методика використання навчальних 

комп‟ютерних програм у навчальному 

процесі 

Каракатсаніс Т.В. Розвиток креативності майбутніх 

педагогів засобами ІКТ у Великій 

Британії 

Кузьмінська О.Г. Науково-освітнє середовище сучасного 

університету 

Кунтурова Ю.В. К вопросу о ретроспективном анализе 

понятия "информация" 

Лецюк І.З. Готовність майбутнього вчителя 

початкової школи до проектування 

комунікаційного середовища 

Марченко О.М. Інноваційна робоча навчальна програма 

курсу «інформаційні та 

телекомунікаційні технології» для 

студентів спеціальності 7.01010501 

(корекційна освіта) 

Болбочану А., Морозан 

О. 

Peculiarities of the net language used by 

adolescents in virtual communities 

Морохов Г.О. Мультимедійне середовище у 

професійній підготовці майбутніх 

менеджерів організації 

Горбенко Г.Н., 

Задорожкина Я.С. 

Возможности использования различных 

типов тестовых заданий при обучении 

дисциплинам естественно-научного 

цикла с использованием системы 

Moodle 

Швець Ю.О. Компьютерная программная платформа 



единого информационно-

коммуникационного пространства 

“Школа современных знаний” 

Циммерман Г.А., 

Циммерман О.В. 

Проблема розробки та використання 

програмного забезпечення навчального 

призначення у складі сучасних освітніх 

технологій 

Чернявская А.А. Информатизация управленческой 

деятельности как фактор развития 

профессиональной компетентности 

руководителей учреждений образования 

Чепурна Н.М. 

 

Віртуальна академія методичної освіти 

Черкаського ОІПОПП як інформаційно-

комунікаційний освітній простір для 

розвитку професійної компетентності  

педагогічних працівників 

квітень  2012  
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