
ЗАЯВКА 

учасника науково-методичного семінару 
«Навчання інформатики:  

професійне зростання та творчий пошук» 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові _________________ 

_________________________________________ 

Місце роботи (повна назва) _________________ 

_________________________________________ 

Посада __________________________________ 

_________________________________________ 

Контактні телефони _______________________ 

_________________________________________ 

E-mail ___________________________________ 

Чи планується доповідь ____________________ 

_________________________________________ 

Назва доповіді ____________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 
Місце проведення 

м. Суми, вул. Роменська, 87 
СумДПУ імені А.С. Макаренка  

 
Контактні телефони 

(0542) 68 59 72 – Семеніхіна Олена Володимирівна 

  (0542) 68 59 10 – Петренко Світлана Віталіївна 

 
Оформлення статі здійснюється за зразком:  

обсяг – від 2 сторінок;  

формат А4;   орієнтація – книжна;   поля – по 2,5 см;  

шрифт – Times New Roman, 10 пт;  

інтервал – одинарний;    абзац – 10 мм;  

рисунки і фотографії – у формі JPG чи TIF;  

формули – шрифт Times New Roman, звичайний 
символ – 10, великий індекс – 7, дрібний індекс – 5, 
великий символ – 12, дрібний символ – 10;  
посилання на джерела – у квадратних дужках [1, 34] 
або [1; 2; 5 та ін.]. 

 

 

 

 

ЗРАЗОК  

 

Ініціали та прізвища авторів 

посада,  

організація, місто 

e-mail 

НАЗВА 

(по центру жирними, прописними через інтервал після 

даних про автора) 

Текст …(через інтервал після назви з абзацу) 

 

Таблиця 1. 

Назва таблиці 

ширина таблиці  16 

 

Рис. 1. Назва рисунка. 

 

Література 
(по центру жирними через інтервал після тексту тез) 

1.  

2.  

 

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Управління освіти і науки  
Сумської обласної державної адміністрації 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Фізико-математичний факультет 

Лабораторія використання ІТ в освіті 
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професійне зростання  
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ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ, ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВЦІ, 
НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, ПОШУКАЧІ! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-

методичного семінару «Навчання інформатики: 
професійне зростання та творчий пошук», який 
проходить на базі фізико-математичного факультету 
СумДПУ імені А.С. Макаренка.  

 
Мета семінару: презентувати досвід роботи 

вчителів інформатики Сумського регіону та сприяти 
підвищенню рівня їх професійної майстерності. 

 
Завдання семінару: 
 

 обговорення сучасних науково-методичних 
досліджень в галузі інформатики та методики її 
навчання;  

 вивчення питань впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в освіту; 

 підвищення професійної майстерності вчителів 
інформатики; 

 моніторинг запроваджених електронних 
навчальних ресурсів та результатів їх 
використання на теренах Сумщини; 

 створення банку електронних навчальних 
матеріалів з інформатики;  

 надання науково-методичної допомоги 
вчителям в навчанні інформатики. 
 

Орієнтовний графік роботи семінару на 2013 рік 
 
Місяць 

проведення 
Форма проведення 

січень 
Лекція «Теоретичні основи вивчення 
сучасних інформаційних систем» 

березень 
Майстер-клас  
з візуального програмування 

жовтень 
Майстер-клас  
з роботи СКБД в MS ACCESS 

 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

І.О. Песоцька в.о. начальника управління освіти Сумської 
обласної державної адміністрації, голова 

С.В. Петренко  декан фізико-математичного факультету 
СДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент, 
заступник голови 

О.В. Семеніхіна  завідувач кафедри інформатики 
СДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
педагогічних наук, доцент, заступник 
голови 

О.М. Удовиченко викладач кафедри інформатики 
СДПУ імені А.С. Макаренка, секретар 

 

 
НАПРЯМКИ РОБОТИ СЕМІНАРУ 

1. Стан і перспективи розвитку інформатичної 
освіти 

1.1. Державні освітні стандарти та навчальні 
програми з інформатики 

1.2. Підвищення кваліфікації вчителя 
інформатики як необхідна складова 
професійного зростання 

2. Інтеграція інформаційних технологій  
в навчальний процес 

2.1. Особливості впровадження 
спеціалізованих програмних засобів  
в навчальний процес 

2.2. Інформатика і математика 

3. Електронне навчання 

3.1. Освітні електронні та телекомунікаційні 
ресурси 

3.2. Дистанційні технології 
3.3. Інклюзивне навчання та інформаційні 

технології 
 
Мови семінару: українська, російська 

 
Формати участі в роботі семінару: 
 

1) очна участь (усний виступ і публікація 
матеріалів); 

2) очна участь (проведення майстер-класу  
з досвіду роботи з представленням електронних 
навчальних матеріалів для загального доступу);  

3) заочна участь (стендова доповідь і публікація 
матеріалів). 

 

Для участі у семінарі необхідно надіслати на 
адресу selen0111@gmail.com 
наступні матеріали: 

 заявку на участь (назва файлу російською 
мовою заявка_ИвановИИ.doc); 

 матеріали доповіді (назва файлу 
російською мовою тези_ИвановИИ.doc або 
статья_ИвановИИ.rtf) 

 супровідний матеріал для виступу 
(презентація, відео тощо) 

 

Публікація матеріалів 
Електронні матеріали учасників семінару будуть 

розміщені на сайті фізико-математичного 
факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка 

http://fizmatsspu.sumy.ua 
 
 
Кращі матеріали будуть рекомендовані до 

публікації у збірник наукових статей «Фізико-
математична освіта. Інформаційні технології та їх 
використання». 

 
 
Усі учасники семінару отримують відповідні 

сертифікати. 
 

 


