Шановні колеги!
Маємо честь запросити Вас на
Всеукраїнський науково-практичний тренінг
«Інформаційні технології в навчальному процесі:
якісна освіта»,
який відбудеться 21 лютого 2017 року
в Київському національному
торговельно-економічному університеті
Мета тренінгу: удосконалення та підвищення якості
освітньої
діяльності,
розвиток
і
поглиблення
співробітництва з вищими навчальними закладами і
провідними ІТ-компаніями України.
ТЕМАТИКА ТРЕНІНГУ

Цифрова
трансформація:
функціональні
можливості системи електронного документообігу
M.E.Doc
Розкриття
можливостей
системи
електронного
документообігу М.Е.Dоc для створення та обміну
первинною документацією між контрагентами та при
реєстрації податкових накладних до ЄРПН, а також
висвітлення
питань
автоматизації
електронного
документообігу.
Модератори: спеціалісти з розвитку персоналу компанії
ТОВ «Інтелект-Сервіс» Кім А.С., Кондратюк С.С.,
Деньгуб Д.В.
Новітні рішення автоматизації підприємства на
базі хмарної платформи «jПарус»
Представлення переваг хмарної платформи «jПарус»
при управлінні підприємством віддалено для спрощення
роботи спеціалістів, мінімізації затрат компаній на
інформаційні технології.
Модератор: координатор програми для вищих
навчальних закладів Корпорації «Парус» Чиєсова Є.О.
«1С:Підприємство 8.3»: облік успішності студентів і
аналітичний звіт (конфігурація робочого рішення за
півгодини)
Ознайомлення учасників тренінгу з базовими
можливостями платформи «1С:Підприємство 8.3»,
технологіями швидкої
розробки конфігурації
з
використанням конструкторів та інших сервісних
механізмів. Побудова прикладного рішення на прикладі
автоматизації обліку успішності студентських груп із
застосуванням візуальних засобів розробки та елементів

програмування. Розгляд функціоналу і окремих
можливостей
системи
компонування
даних
як
універсального механізму створення звітності в системі.
Модератор: керівник Центру сертифікованого навчання
«Проком», чинний тренер, к.ф.-м.н., Столярчук І.А.
QR-кодування – додатковий (тактильний) канал
сприйняття інформації
Впровадження на практиці в освітній процес простого,
зручного інтерактивного способу розповсюдження і
отримання інформації – QR-коду.
Модератори: завідувач кафедри програмної інженерії та
інформаційних систем КНТЕУ, д.т.н., Криворучко О.В.;
голова циклової комісії інформаційних систем та
технологій ТЕК КНТЕУ Десятко А.М.
Програмно-інструментальна платформа
дистанційного навчання Moodle
Представлення
програмного
продукту
Moodle
(модульного
об'єктно-орієнтованого
динамічного
навчального середовища). Демонстрація можливостей
системи щодо організації взаємодії між викладачами і
студентами при проведенні традиційних дистанційних
курсів і організації очного навчання.
Модератори: завідувач лабораторії дистанційного
навчання КНТЕУ Роганов В.П. та провідний інженер
лабораторії
дистанційного
навчання
КНТЕУ
Беспалов В.Е.
Створення
інтерактивних
презентацій
з
використанням хмарних сервісів (Prezi)
Демонстрація можливостей програми Prezi щодо
створення передачі і відтворення презентаційних
матеріалів, технології застосування малюнків, символів,
діаграм та інших елементів, які надають можливість
створити інфографіку без спеціальної підготовки.
Модератори: доцент кафедри програмної інженерії та
інформаційних систем КНТЕУ, к.т.н., Рзаєва С.Л. і
провідний інженер кафедри програмної інженерії та
інформаційних систем КНТЕУ Дитинюк О.В.

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ
09:00 – 09:30 – Реєстрація учасників
(гранд-хол КНТЕУ)
09:30 – 10:00 – Вітальне слово організаторів
10:00 – 11:00 – Тренінги за вибором
11:00 – 11:15 – Перерва
11:15 – 12:15 – Тренінги за вибором
12:15 – 12:45 – Перерва
12:45 – 13:45 – Тренінги за вибором
13:45 – 14:00 – Перерва
14:00 – 15:00 – Тренінги за вибором
15:00 – 16:00 – Фотозвіт, підбиття підсумків

У рамках представленої програми учасники тренінгу
можуть на свій вибір взяти участь у чотирьох із шести
запропонованих тренінгів, які проводяться одночасно

Учасники отримують сертифікат, участі у
Всеукраїнському науково-практичному
тренінгу«Інформаційні технології в навчальному
процесі:якісна освіта», та сертифікати Корпорації
«Парус», ТОВ «Інтелект-Сервіс», Центру
сертифікованого навчання «Проком»
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УМОВИ УЧАСТІ

Міністерство освіти і науки України

Заповнити електронну реєстраційну форму заявки на
участь у тренінгу, яка розміщена на головній сторінці
кафедри програмної інженерії та інформаційних
систем (сайт КНТЕУ https://www.knteu.kiev.ua), або з
використанням сервіса Google forms за посиланням
https://goo.gl/forms/MjqJGqBLQnxA4VfR2
Сплатити організаційний внесок та надіслати
фотокопію платіжного документа на електронну пошту
за адресою: progen@ukr.net (в темі листа вказати
прізвище та ініціали)

Київський національний торговельноекономічний університет

Сума організаційного внеску становить 100 грн.
Організаційний внесок включає:
інформаційний пакет учасника, технічний супровід,
каву-брейк, сертифікат.
В організаційний внесок не включені транспортні витрати,
витрати на проживання та харчування.
Оплата організаційного внеску здійснюється після
прийняття заявки на участь у тренінгу.
Термін подання заявок на участь у тренінгу
до 15 лютого 2017р.
Оплата організаційного внеску та заповнення е-форми до
15 лютого 2017р.

Київський національний університет
будівництва і архітектури
ТОВ «Інтелект Сервіс»
Корпорація «Парус»
ТОВ «Проком»

Всеукраїнський науково-практичний
тренінг
«Інформаційні технології в
навчальному процесі: якісна
освіта»
21 лютого 2017 року

Код ЄДРПОУ 01566117, р/р 31252296116398, в ДКСУ
у м. Києві, код банку 820172, код платежу 25010100.
Адреса оргкомітету науково-практичного тренінгу:
Київський національний торговельно-економічний
університет,
02156 м. Київ, вул. Кіото, 19
Координатори тренінгу:
Рассамакін Володимир Якович,
Десятко Альона Миколаївна
E-mail: progen@ukr.net
Тел: (044) 531-98-62

м. Київ, КНТЕУ

