
 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 

 

ПРОГРАМА  

ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ  

«Технологічні, методичні та педагогічні аспекти ефективної реалізації дистанційного та 

змішаного навчання студентів ЗВО» 

 

18 грудня 2019 року (середа) 
 

09.00 – 09.30   Реєстрація учасників круглого столу (СумДУ, вул. Римського-Корсакова, 2, 

 ауд. Г-304) 
 

09.30 – 11.00   Круглий стіл, I частина (СумДУ, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. Г-304) 

 

1. Досвід впровадження сучасної системи дистанційного навчання в СумДУ (к.т.н., доцент 

кафедри технічної теплофізики, директор центру заочної, дистанційної та вечірньої форм 

навчання СумДУ Мелейчук С.С.). 

2. Використання технологій  дистанційного навчання у підготовці майбутніх вчителів (к.пед.н., 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка Зінченко В.П.) 

3. Використання інтерактивних технологій при підготовці фахівців ІТ-галузі (к.т.н., доцент 

кафедри комп’ютерних наук СумДУ, заступник декана ЕлІТ з заочної і дистанційної форм 

навчання  Марченко А.В.). 

4. Мотиваційна складова у впровадженні ІКТ трендів в освітній процес СумДУ (начальник 

центру комп’ютерних технологій СумДУ Півень А.Г.). 

5. Використання власних мобільних пристроїв у навчальному процесі (д.т.н., доцент кафедри 

технології машинобудування, верстатів та інструментів СумДУ Іванов В.О.). 

6. Потенціал мобільних технологій для формування професійної компетентності майбутніх 

учителів словесників (к.філол. н., асистент кафедри  української мови, літератури та методики 

навчання, керівник виховного відділу Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка Марєєв Д.А.). 

7. Розвиток креативності студентів у процесі дистанційного навчання (к.пед.н., докторант 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Бурчак С.О.). 

8. Досвід використання хмарних сервісів у процесі дистанційно-заочного навчання (к.пед.н., 

старший викладач кафедри теорії і методики початкової освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка Ігнатенко О.В.). 

 

11.00 – 12.00   Оглядова екскурсія СумДУ (бібліотека, лабораторія віртуальної та доповненої 

 реальності СумДУ) 

12.00 – 13.30   Обід  

13.30 – 16.00   Круглий стіл, II частина (СумДУ, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. Н-110). 

 

1. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-словесників засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій (к.пед.н., перший проректор Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка Кузнецова Г.П.). 

2. Роль і місце ІКТ у формуванні дослідницької компетентності майбутніх філологів у процесі 

дистанційного та змішаного навчання (к.пед.н., в.о. декана факультету початкової освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Земка О.І.) 

 

 



3. ANDROID-ДОДАТОК для розрахування показників ендогенної інтоксикації та 

імунореактивності у хворих на гострі кишкові інфекції (к.т.н., старший викладач кафедри 

комп’ютерних наук (секція інформаційно-комунікаційних технологій) СумДУ Берест О.Б.). 

4. Комп’ютерні моделі фізичних явищ у дистанційному навчанні (к.пед.н., доцент кафедри 

професійної освіти та комп'ютерних технологій Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка Базурін В.М.). 

5. Медіаобізнаність та медіакомпетентності як елементарні одиниці загальної грамотності 

(д.н. з соц.комунік., доцент кафедри журналістики та філології СумДУ Садівничий В.О.) 

6. Психологічні аспекти інтернет-тролінгу (к.псих.н., старший викладач кафедри психології і 

соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка Зінченко О.В.). 

7. Використання технології змішаного навчання на практичних заняттях з клінічної біохімії 

(к.біол.н., доцент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії СумДУ 

Гребеник Л.І.). 

 

16.00 – 17.00   Ознайомча екскурсія СумДУ (Університетська клініка, Конгрес-центр) 

 

 

Контактні особи:  

 - Гордієнко Віта Павлівна, заступник начальника Центру розвитку кадрового потенціалу 

навчального закладу, тел. 8(0542)-687-718; e-mail: v.hordiienko@crkp.sumdu.edu.ua; 

 - Горета Любов В’ячеславівна, методист Центру розвитку кадрового потенціалу навчального 

закладу, тел. 8(0542)-687-718; e-mail: info@crkp.sumdu.edu.ua. 
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