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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичному вебінарі за тематикою 

експерименту всеукраїнського рівня «Організаційно-педагогічні умови 

створення електронних навчальних ресурсів для професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної галузі в інформаційно-

освітньому середовищі ПТНЗ», який відбудеться 19.10.2016 р. на базі системи 

дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

До участі запрошуються наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти, 

докторанти, керівники та педагогічні працівники навчально (науково) - методичних 

центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, професійно-технічних навчальних 

закладів, а також усі, хто прагне вдосконалити зміст професійної освіти і навчання 

та бажає обмінятися досвідом за темою вебінару. 

Початок роботи: 11
00

 год. 

Робоча мова: українська, російська. 

Тематичні напрями роботи: 

 професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної 

галузі в умовах інформатизації суспільства; 

 світовий досвід створення інформаційно-освітнього середовища та розроблення 

електронних навчальних ресурсів для підготовки майбутніх фахівців; 

 аналіз сучасного стану використання електронних навчальних ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної галузі; 

 організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників 

машинобудівної галузі в інформаційно-освітньому середовищі ПТНЗ; 

 науково-методичний супровід розроблення електронних навчальних ресурсів у 

інформаційно-освітньому середовищі ПТНЗ; 

 особливості застосування електронних навчальних ресурсів у професійній 

підготовці кваліфікованих робітників згідно з європейськими стандартами;  

 сучасні програмно-інструментальні засоби проектування  електронних 

навчальних ресурсів у інформаційно-освітньому середовищі; 

 авторський досвід педагогічних працівників ПТНЗ зі створення ЕНР. 

http://e-learning.org.ua/
http://e-learning.org.ua/


Для участі у вебінарі необхідно заповнити заявку по формі (доповідачам – до 

14 жовтня 2016 року, слухачам – до 17 жовтня 2016 року включно), та разом з 

презентацією виступу надіслати на адресу: lenripto@gmail.com. 

Просимо Вас завчасно зареєструватися у системі 

(http://e-learning.org.ua/login/signup.php).  

Інструкція з реєстрації додається.  

Інструкція з реєстрації у системі дистанційного навчання та вебінарах ІПТО НАПН 

України 

Тестове підключення буде доступне 18 жовтня 2016 року з 15
00

 до 16
00 

год. 

Ми у мережі Internet: 

 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 

 Державний навчальний заклад «Криворізький центр професійної освіти 

металургії та машинобудування» 

Ми у мережі Facebook:  

  Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 

Лабораторія електронних навчальних ресурсів 

 

 

 
Контактна інформація: 
Лабораторія електронних навчальних ресурсів ІПТО НАПН України  

завідувач лабораторії Липська Лариса Василівна,  

тел. моб. (050) 105-19-06  

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» заступник 

директора Упиренко Аліна Володимирівна, 

тел. моб. (098) 238-88-22  
E-mail: lenripto@gmail.com 

 
Шановні колеги! 

 

Запрошуємо також до публікацій статей в електронному науковому фаховому виданні Інституту 

ПТО НАПН України «Теорія і методика професійної освіти», профіль якого зареєстровано в 

ЦДСК «Бібліометрика української науки». 

З вимогами до оформлення і подання статей можна ознайомитися за адресою: http://ivet-

ua.science/vydavnytstvo/journals/281-teoriia-i-metodyka-profesiinoi-osvity-2 та на сайті видання: 

http://tmpe.eor.by/. 

Контактна особа: 

Ростока Марина Львівна, відповідальний секретар видання, науковий співробітник лабораторії 

електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 

Тел.: + 380967684707 

E-mail: tmpo@i.ua. 
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