Звіт
про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем створення й
використання інформаційного освітнього порталу у педагогічній освіті й
освіті дорослих станом на 01.04.2017 р
Згідно розробленого плану діяльності науково-дослідної лабораторії,
станом на 01.04.2017 р. викладачами кафедри інноваційних та інформаційних
технологій підготовлено такі наукові праці:
 Гуревич Р.С. Перевернутое обучение - новая дидактическая модель.
 Кадемія М.Ю. Дистанційне навчання у віртуальному університеті
як засіб доступу до якісної освіти: збірник наукових праць .
 Кадемія М.Ю. Інноваційні освітні технології у вищих навчальних
закладах //Проблеми та перспективи формування національної гуманітарнотехнічної
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Л. Л.Товажнянського, О. Г. Романовського. – 2016. – №45(49).
 Кадемія М.Ю. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи
освіти // Теорія і практика управління соціальними системами: зб. наук.
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ред.
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№4 Індексування

збірника: Ulrisch’s Periodicals Directory(New Jersey, USA).
 Кадемія

М.Ю.

Smart-education -

a new paradigm ofmodern education system // Теорія і практика управління
соціальними системами: зб. наук. праць за ред. Романовського О. Г. – 2016. –
№4Індексування збірника: Ulrisch’sPeriodicals Directory (New Jersey, USA).
 Кадемія М.Ю. Перевернутое обучение - новая дидактическая
модель.
Кириленко Н.М. Systematic use of interactive game technologies in the



process of mathematical cycle disciplines’ teaching [Електронний ресурс]
/ Н.М. Кириленко// МГПУ им. Шамякина, г. Мозырь. – 2017. – Режим
доступу до ресурсу: ic.mspu.by/2017/03/11/systematic-use-of-interactive-gametechnologies-in-the-process-of-mathematical-cycle-disciplines-teaching.


Шахіна І.Ю. Проектная

процесса.

деятельность в организации учебного

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 2017 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».

