
 
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Кафедра вищої математики та інформатики 
 

 

Шановні колеги, просимо проінформувати про участь у роботі вебінару, 

надіславши заявку (до 10.03.15) та тези виступу (до 17.03.15) на електронну пошту  

e-mail: PMK_Informatika@mail.ru, або PMK_Matematika@mail.ru 

та дані для контакту (e-mail, номер телефону) 

Координатори вебінару – зав. кафедри ВМІ доц. к.п.н. Красікова Тетяна Іванівна, тел. (057) 340-54-05, Обоянська 

Любов Афанасіївна, тел. 066-844-97-25, Зміївська Ірина Віталіївна, тел. 067-998-90-78. Технічний секретар – 

Ворожбит Юлія Вікторівна, тел. (057) 340-54-05. 
З повагою, 

колектив кафедри ВМ та І 
 

 

 

Шановні колеги! 

Колектив кафедри вищої математики та інформатики Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ пропонує 

вам взяти участь у Міжвузівському науково-методичному вебінарі «Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: 

засади, проблеми, практичний досвід», який проводиться 18 березня 2015 р. в режимі on-line на платформі WizIQ. 

Запрошуємо вас до обговорення педагогічних, загальнодидактичних та психологічних проблем організації дистанційного 

навчання з використанням LMS Moodle, а саме: 

 система дистанційного навчання як сучасна педагогічна технологія; 

 дидактичні можливості LMS Moodle; 

 форми комунікативної взаємодії суб’єктів навчального процесу в рамках дистанційних курсів; 

 використання LMS Moodle при організації самостійної роботи студентів; 

 особливості побудови НМКД в умовах використання LMS Moodle; 

 методичні аспекти тестування в системі LMS Moodle;  

 використання дистанційних технологій в очній формі навчання; 

 використання LMS Moodle для підтримки науково-дослідної роботи студентів; 

 роль LMS Moodle у формуванні персонального навчального середовища. 

У роботі вебінару планується участь науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації 

України та зарубіжжя. За результатами роботи вебінару буде опубліковано збірку тез. 
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УМОВИ УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ 

«ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У 

ВНЗ: ЗАСАДИ, ПРОБЛЕМИ, ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД», 

який проводиться 18 березня 2015 р.  

Для участі у вебінарі до 10 березня 2015 року необхідно надіслати 

заявку, назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими 

літерами, наприклад, zayav_ Ivanov, за запропонованою нижче формою.  

Заявка на участь у вебінарі 

Прізвище   

Ім’я  

По батькові   

Місце роботи  

Посада   

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Поштова адреса (з індексом)   

Телефон   

Електронна пошта   

Тема доповіді   

Назва тематичного напряму   

Для участі у вебінарі до 17 березня 2015 року необхідно надіслати тези, 

оформлені відповідно до вимог.  

Вимоги щодо оформлення тез 

1. Тези доповідей до 2-х повних сторінок, надсилаються в електронному 

вигляді, формат А4, текст набирається у текстовому редакторі MS Word. 

Гарнітура: шрифт Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий 

інтервал – 1. Поля з усіх сторін по 2 см.  

2. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: ivanov_tezy.docх). 

3. В першому рядку по центру – заголовок тез, друкується жирним 

шрифтом прописними літерами, вирівнювання по центру. 

4. Далі через один рядок – прізвище, ім’я та по батькові автора (співавтора), 

науковий ступінь, учене звання; в наступному рядку – назва організації 

(закладу), де працює автор (співавтор). 

5. Нижче через один рядок – текст тез, вирівнювання по ширині.  

6. Через один рядок – список літератури, який має бути оформлений 

відповідно до вимог ВАК України.  

7. За зміст тез відповідальність несуть автори.  

  



Зразок оформлення тез 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА У ДИСТАНЦІЙНОМУ 

НАВЧАННІ 

 

Олійник Н.Ю., канд. пед. наук, доцент, 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Дистанційні технології навчання обумовлюють вимоги до викладача 

ВНЗ, які істотно відрізняються від традиційних … 

 

Література  

1.  

2.  

Усі матеріали подають окремими файлами, які називають 

латинськими літерами, на електронну адресу: PMK_Informatika@mail.ru, або 

PMK_Matematika@mail.ru 

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірка тез.  

Вебінар проводиться 18 березня 2015 р. на платформі WizIQ в 

режимі on-line. Інструкційне повідомлення щодо механізму підключення до 

вебінару буде надіслано на електронну пошту для його учасників після 

отримання заявки. 

Участь у вебінарі безкоштовна. 

Контактна інформація 

Координатори вебінару – зав. кафедри ВМІ доц. к.п.н. Красікова Тетяна 

Іванівна, тел. (057) 3-405-405, Обоянська Любов Афанасіївна, тел. 066-844-

97-25, Зміївська Ірина Віталіївна, тел. 067-998-90-78. Технічний секретар – 

Ворожбит Юлія Вікторівна, тел. (057) 3-405-405.  

E-mail: PMK_Informatika@mail.ru, або PMK_Matematika@mail.ru 

 

 

 

Сподіваємося на вашу участь у вебінарі! 

 

Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших 

зацікавлених осіб. 
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