Звіт за 2016 р.
про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем створення й
використання інформаційного освітнього порталу у педагогічній освіті й
освіті дорослих
Презентація
У січні 2016 р. (протокол №5 від 25 січня 2016 р.) розглянуто і схвалене
Положення про спільну науково-дослідну лабораторію з проблем створення
й використання інформаційного освітнього порталу у педагогічній освіті й
освіті дорослих, що працює у ВДПУ на базі ННІПППФВК.
Розроблено план діяльності науково-дослідної лабораторії, згідно якого
викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті у
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педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; [за ред.
М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – С. 159-162.
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[редкол. : Н. Ничкало (голова), та ін.; упоряд.: Н. Ничкало, О. Боровік] ;
НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. :
Богданова A. M., 2016. – C. 522-529.
8. Кадемія М. Ю. Бінарне навчання у підготовці кваліфікованих
робітників у ПТНЗ / Кадемія М. Ю., Люльчак С. Ю.// Науковий часопис
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Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць / М-во освіти і
науки України, Нац. Пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ
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Спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих 1618 травня 2016 р. було проведено ХІІІ Міжнародну науково-практичну
конференцію «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики

навчання в підготовці фахівців: методологія, методологія, теолрія, досвід,
проблеми».
У межах угоди про співпрацю у 2016 рр. проф. Гуревич Р.С. і
доц. Гордійчук Г.Б. пройшли стажування у відділах Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих.
У межах роботи над науковою темою й у рамках реалізації обласної
Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних
технологій в закладах освіти кафедра одержала гранти на реалізацію
проектів, а саме: 2015-2016 рр. – проект «Підготовка майбутніх учителів до
використання інтернет-технологій у професійній діяльності (на прикладі
хмарних технологій навчання)»; 2016-2017 рр. – проект «Віртуальний
університет: проблеми створення і функціонування».
У межах реалізації науково-дослідної теми аспіранти, пошукувачі й
здобувачі вищої освіти, роботою котрих керують викладачі кафедри
здійснюють дослідження на відповідні теми.
Основні практичні результати роботи щодо створення й використання
інформаційного освітнього порталу у педагогічній освіті відображено на
порталі кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті:
матеріали навчально-методичного, наукового й апробаційного характеру.
У 2016 році колективом викладачів кафедри (проф. Гуревич Р.С.,
Кадемія М.Ю., доц. Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л., Кириленко Н.М.,
Шахіна І.Ю.) здійснюється робота над підготовкою монографії
«Інформаційно-освітній портал у підготовці майбутніх учителів».

