
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  
900  1000 Реєстрація учасників (ауд. 2502, навч. корпус № 2,  

вул. Першотравнева, 20, п’ятий поверх) 
1000  1200 Робота семінару  
1200  1300 Перерва, кава-брейк 
1300  1330 Заключне засідання 
 
Робота семінару  
 

Робота семінару проходитиме у форматі круглого столу,  
та буде транслюватись у відкритому доступі за адресою: 
http://saue.kdu.edu.ua/ite-seminar.html. 
 
Регламент роботи семінару:  
 відкриття семінару та привітання учасників; 
 тематичні доповіді до 15 хв.; 
 виступи до 7 хв. 
 
Робочі мови семінару: українська, російська, англійська. 

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса організаційного комітету конференції: Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського, 
Полтавська область, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, 
Україна, www.kdu.edu.ua. 
Телефон: (05366) 3-11-47 Факс: (05366) 3-60-00 
 
Технічний секретар  –  Романенко Світлана Степанівна  
Телефон: (050) 900-8116, (097) 519-9149 
E-mail: ite-seminar@kdu.edu.ua  
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Мета семінару: безпосереднє спілкування представників навчальних 
закладів усіх рівнів акредитації, обмін новітніми технологіями 
навчання, науковими й методичними доробками, які можуть бути 
використані для ефективної підготовки висококваліфікованих 
фахівців, обговорення питань щодо шляхів удосконалення й 
покращення професійного спрямування абітурієнтів при вступі на 
технічні спеціальності. 
До участі у семінарі запрошуються ДНЗ ІІ–ІІІ рівнів акредитації, 
ВНЗ–партнери, спеціалізовані науково-виробничі підприємства.  
Семінар передбачає: 
 обмін досвідом при використанні інформаційних технологій для 
практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів технічних 
спеціальностей; 
 досвід використання віртуального дослідницького обладнання в 
лабораторному практикумі технічних спеціальностей; 
 підготовка майбутніх абітурієнтів, мотивації та формування 
свідомого вибору спеціальності в подальшому навчанні у ВНЗ, 
покращення профорієнтаційної та агітаційної роботи; 
 оприлюднення  результатів роботи семінару на сайті та в наукових 
виданнях КрНУ. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ  
Голова 

ЗАГІРНЯК   
Михайло Васильович 
член-кореспондент НАПН України,  
заслужений діяч науки і техніки України,  
ректор КрНУ, д.т.н., професор 

Заступник голови 
ЧОРНИЙ   
Олексій Петрович 
директор ІЕЕСУ КрНУ, д.т.н., професор  

Учений секретар 
ПЕРЕКРЕСТ  
Андрій Леонідович 
заступник директора ІЕЕСУ КрНУ з наукової роботи,  
к.т.н., доцент 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
1. Відкриття семінару та привітання учасників 
Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 
заслужений діяч науки і техніки України,  
ректор КрНУ, д.т.н., професор Загірняк Михайло Васильович. 
 
2. Досвід упровадження інформаційно-комунікаційних освітніх 
технологій ІЕЕСУ в навчальний процес  
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління 
КрНУ, директор, д.т.н., професор  
Чорний Олексій Петрович.  
Виступ у форматі  наукової доповіді. 
 
3. Перспективи навчання та стажування за кордоном для 
студентів КрНУ 
КрНУ, начальник відділу міжнародних зв’язків  
Маркевич Андрій Геннадійович.  
Виступ у форматі  повідомлення. 
 
4. Вступ до вищого навчального закладу: питання підготовки 
абітурієнтів та шляхи покращення професійно-орієнтаційної та 
агітаційної роботи 
КрНУ, проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх 
технологій в освіті, канд.техн.наук, доцент  
Сергієнко Сергій Анатолійович 
Виступ у форматі  дискусійної  доповіді. 
 

Запрошуємо учасників семінару до виступів та обговорення 
означених питань. 

 
Ваші пропозиції та побажання щодо дискусії надсилайте  

за адресою: ite-seminar@kdu.edu.ua. 


