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1. Мета, напрямки діяльності

Мета роботи лабораторії на 2018-2020 рр.:
вивчення, збереження, наукова інтерпретація й презентація історії та
сучасного стану вітчизняної та зарубіжної освіти й педагогічної думки;
формування активної професійно-педагогічної позиції майбутніх фахівців
засобами лабораторії історії освіти і педагогіки.

Основні напрямки діяльності лабораторії:


Ознайомлення студентської молоді з основними етапами історичного розвитку
освіти і педагогіки.



Створення умов для формування професійно педагогічної компетентності
майбутніх учителів на аудиторних та поза аудиторних заняттях під керівництвом
викладача.



Виховання самостійності, активності і відповідальності студентів при підготовці до
занять з педагогіки та до педагогічної практики з використанням засобів
лабораторії історії освіти і педагогіки.



Постійне поповнення і оновлення стендів, експонатів та фондів лабораторії.



Проведення екскурсій для працівників, студентів і гостей коледжу з питань історії
освіти та педагогіки.



Підтримка наукового пошуку студентської молоді

2.

Структура лабораторії «ІСТОРІЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ»

Керівник лабораторії:

Ігнатуша А.Л.

Склад (структура)лабораторії:
Саприкіна Т.Г.
Хомич О.М.
Літовка О.П.
студенти групи 3-АПО

Підрозділи лабораторії:
 зала «Історія розвитку технічних засобів навчання»;
 зала «Історія педагогіки в особистостях»;
 зала «Історія освіти і педагогіки».

3. Зміст діяльності
3.1. Інноваційні аспекти освітньо-наукового,
професійного становлення компетентного фахівця нової генерації
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Зміст роботи

Термін
виконання

вересень
Організація студентської науково-дослідної,
пошукової та творчої діяльності з питань
впровадження в навчальний процес медіаосвіти
лютий 2019
Проведення інтернет-конференції
«Застосування інноваційних методик
навчання у новій українській школі»
протягом року
Поповнення контенту сайту лабораторії
переліком корисних посилань, відеофондів
психолого-педагогічної спрямованості,
проектами викладачів коледжу
грудень 2018
Проведення Всеукраїнської науковопрактичної конференції з питань інклюзивної
освіти
Інноваційні підходи до навчання та виховання березень 2020
в світлі НУШ – відкритий діалог
протягом 3018Розробка е-проектів, навчального контенту з
2010
актуальних проблем педагогіки

Відповідальні
Ігнатуша А.Л.

Ігнатуша А.Л.
Ляшенко К.І.
Ігнатуша А.Л.
Хомич О.М.,
Літовка О.П.
Саприкіна Т.Г.
Ігнатуша А.Л.
Крошка С.А.
Ігнатуша А.Л.
Ляшенко К.І.
Ігнатуша А.Л.
актив кабінету

3.2. Громадянське становлення
компетентного фахівця на сучасному ринку праці
№

Зміст роботи

1.

Участь у наукових заходах різної
спрямованості відповідно до актуальності
тематики досліджень учасників лабораторії
Організація педагогічних читань
«Серце віддане дітям» (до100- річчя з дня
народження В.О.Сухомлинського)
Проведення Всеукраїнської науковопрактичної конференції з питань
громадянської освіти
Участь у заходах різного плану з проблем
громадянського становлення
Підготовка статей, тез з питань
громадянського становлення компетентного
фахівця

2.

3

4.
5.

Термін
виконання
Згідно з
листами

Відповідальні

10.09.18 –
14.09.18

Ігнатуша А.Л.

березень
2019

Ігнатуша А.Л.
Ляшенко К.І.

відповідно
до листів
відповідно
до листів

Викладачі ц/к

Ігнатуша А.Л.

Викладачі ц/к

Викладачі ц/к

3.3. Просвітницька робота. Виставкова діяльність
№

Зміст роботи

1.

Оформлення виставок:
- до 100- річчя з дня народження
В.О.Сухомлинського,
- Концепція нової школи: завдання,
перші наробки,
- На шляху професійного становлення
Організація та проведення Інтернет-конкурсу
на кращий авторський проект «Сучасний
вчитель» серед учнів загальноосвітніх шкіл
Участь учасників Лабораторії у Днях науки
коледжу та ЛНУ імені Тараса Шевченка
Оновлення сайту лабораторії історії освіти та
педагогіки
Проведення екскурсій залами кабінету-музею
«Історії освіти і педагогіки»

2.

3.
4.
5.

Завідувач лабораторії

_____________

Термін
виконання

Відповідальні
Ігнатуша А.Л.

вересень 2018
вересень 2019
березень 2020
Ляшенко К.І.
Ігнатуша А.Л.

лютий-березень

Ігнатуша А.Л.

квітень

Викладачі ц/к
до 01.01.19
згідно
замовлень

А.Л.Ігнатуша

Ігнатуша А.Л.
Бєліков М.Г.

Ігнатуша А.Л.

