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17 – 18 травня 2018 року 
на базі Сумського державного 

університету проводиться чергова 
 

IX Науково-методична конференція 

«ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ» 
 

ПРОГРАМНИЙ  КОМІТЕТ: 
Голова - Проценко С.І., декан факультету 

електроніки та інформаційних технологій 

СумДУ, д.ф.-м.н., професор 

Заступник голови - Однодворець Л.В., 

професор кафедри електроніки, загальної та 

прикладної фізики СумДУ, д.ф.- м.н., професор 
 

Члени програмного комітету: 
Проценко І.Ю., завідувач кафедри 

електроніки, загальної та прикладної фізики 

СумДУ, д.ф.- м.н., професор  

Лопаткін Ю.М., професор кафедри 

електроніки, загальної та прикладної фізики 

СумДУ, д.ф.- м.н., професор  

Ткач О.П., заступник декана факультету 

електроніки та інформаційних технологій 

СумДУ з методичної роботи, к.ф.-м.н.  

Шуда І.О., завідувач кафедри математичного 

аналізу та методів оптимізації СумДУ, д.ф.-

м.н., доцент 

Салтикова А.І,  доцент кафедри загальної і 

експериментальної фізики Сумського 

державного педагогічного університету, 

к.ф.-м.н., доцент 

Пасько О.О., старший викладач кафедри 

електроніки, загальної та прикладної фізики 

СумДУ, к.пед.н. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Голова - Шумакова Н.І. , доцент кафедри 

електроніки, загальної та прикладної фізики 

СумДУ, к.ф.-м.н., доцент 

Заступник голови – Шабельник Ю.М., 

заступник декана факультету електроніки та 

інформаційних технологій СумДУ з наукової 

роботи, к.ф.-м.н. 

 

Члени організаційного комітету: 
Шкурдода Ю.О., докторант кафедри 

електроніки, загальної та прикладної фізики 

СумДУ, к.ф.-м.н., доцент 

Чешко І.В., докторант кафедри електроніки, 

загальної та прикладної фізики СумДУ,  

к.ф.-м.н., доцент 

Гричановська Т.М., завідувач кафедри 

електронних приладів і автоматики 

КІСумДУ, к.ф.-м.н. 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Багатоступенева система організації 

науково-дослідної роботи студентів. 

2. Методика викладання навчальних 

дисциплін. 

3. Особливості самостійної роботи 

студентів при вивченні дисциплін 

гуманітарного, природничого і 

технологічного циклів. 

4. Методи контролю успішності. 

5. Психолого-педагогічні аспекти і 

методи удосконалення позааудиторної 

роботи. 

6. Методи організації і проведення 

практики. 

АДРЕСА: 
вул.Римського-Корсакова, 2, 

кафедра електроніки, загальної та прикладної 

фізики, центральний корпус, ауд.Ц325, 

Сумський державний університет, 

м.Суми, 40007, Україна 

(0542) 33-56-12 

e-mail: i.protsenko@aph.sumdu.edu.ua, 

larysa.odnodvorets@gmail.com 

 

сайт кафедри:  http//ezpf.elit.sumdu.edu.ua/  

 

Шаблон оформлення тез та електронна версія 

Матеріалів конференції будуть розміщені на 

сайті. 

 

Термін подання реєстраційної форми і тез 

доповідей -  01.05.2018 року 
 

 
 

 

18 травня 2018 року для учасників 

конференції планується екскурсія. 
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