Звіт
щодо впровадження елементів дистанційного навчання по кафедрі ________________________________________
Курс,
СВО

Спеціальніст
ь

PhD –
доктор
філософії,
1 курс

Освітні,
педагогічні
науки

Бакалавр
2 курс
Бакалаври
4 курс

Середня
освіта історія
Середня
освіта
історія

Види занять
Група

1А1

Абв
аб

Дисципліни
Розвиток творчого
мислення майбутнього
вчителя
Код доступу:
ftr3vb4
Педагогіка
Історія педагогіки
Коди доступу:
irjhhkp
a4sqmjz
lsdk765

лк

лз

пз

лк

Письмові
творчопошукові
проекти

лк

Пз
Пз

Відповіді на
проблемні
питання,
вирішення
пед. задач

Фрицюк В.А.

2

Дистанц.;
онлайн консул.;
елем.
«переверн.
класу»; текст
лекції; тест для
модульного
контролю

Так само

Фрицюк В.А.

Так само

Фрицюк В.А.

Так само

Фрицюк В.А.

025 Музичне
мистецтво

1

1
2
2

Педагогіка
1БММ

024 Хореографія
035.01 Філологія.
Українська мова та
література
035.04 Філологія
(Германські мови і

Код курса
7z3ashs

Форма
Відповідальн
опрацюванн
і за
я завдань
дисципліну

-

1БХГ

Педагогіка

-

2УФ

Педагогіка

-

2ФА
2ФА

Педагогіка

-

Група 1

2

Акімова О.В.

Сапогов В.А.

Група 1

2
Група 1

2
Група 2

літератури)
(переклад включно)
(англійська)

2, бакалавр
x2ghrom

4, бакалавр
lk7sm2t

Середня
освіта. Мова і
література
(англійська);
Середня
освіта. Мова і
література
(німецька);
Середня
освіта. Мова і
література
(російська),
Професійна
освіта
(компютерні
технології),
музичне
мистецтво
Середня
освіта. Мова і
література
(англійська);
Середня
освіта. Мова і
література
(німецька);
Середня

2
Група 3

2
БСХ,
2АА,
2БА,
2ДН,
2 РР,
2
АПО

Педагогіка

Історія
педагогіки

вичитан
о

Опушко
Н.Р.

вичитано

8

Письмові
відповіді на
завдання,
індивідуальні та
групові
консультації в
GoogleClassroo
m, вайбер.

Опушко
Н.Р.

освіта. Мова і
література
(російська)
Галузь знань
09 Біологія:
091 Біологія.
Освітня
програма:
Фізіологія і
біохімія
рослин*.

2 курс,
бакалавр

Галузь знань
10
Природничі
науки:
102: Хімія.
Спеціалізація:
Прикладна
хімія;
103 Науки про
Землю.
Спеціалізація.
Конструктивн
а географія.

2 ПН, 2
АГТ

Код курсу у
GoogleClassroom
uwsjoys

6
годин

2
годин
и

Питання до
відеофрагментів
психологопедагогічної
тематики, творироздуми над
статтями про
сучасну освіту,
завдання
репродуктивного
характеру до
рекомендованих
матеріалів на
самостійне
опрацювання,
написання есе

Давидюк
М.О.

4 курс,
бакалаврат

3 курс,
бакалаврат

014 Середня
освіта (Хімія,
Біологія,
Географія),
014 Середня
освіта
(Математика,
фізика,
Інформатика)

Практична
психологія

4ЖБХ,
4ДХБ,
4АГТ, ;
СОМ, 4
СОЇ, 4
СОФ

3БПС

Історія педагогіки
Код курсу у
GoogleClassroom
2ovyoc4

Спецпрактикум з
психокорекції
Код курсу у
GoogleClassroom
dmwr242

3 курс,
Інструктивнобакалаврат
методична
, історики
практика
(3БІПУ) та

Інструктивнометодична
практика
Код курса

4
годин
и

4
годин
и
4
годин
изалік

Ознайомлення з
матеріалами
фрагментів
історикопедагогічних
першоджерел,
завдання
репродуктивного
характеру до
рекомендованих
матеріалів на
самостійне
опрацювання,
написання есе,
мікродослідженн
я історикопедагогічного
характеру
Ознайомлення
прийомами
психокорекційно
ї роботи
психолога, аналіз
відео і текстових
ситуацій,
Робота за
визначеним
планом по днях
(ознайомлення з

Давидюк
М.О.

Давидюк
М.О.

Давидюк
М.О.

географи
(3АГТ)
014.01 Середня
2 курс, освіта.
бакала (Українська мова
і література)
вр

4
курс,
бакала
вр

3, бак.

014 Середня освіта (за
предметними
спеціалізаціями)
015 Професійна освіта
(за спеціалізціями)
017 Фізична кульатура
і спорт

231 Соціальна
робота

теоретичним
матеріалом,
практичні
відпрацювання
навиків тощо)

aoabpib

2 УА,
2УБ

4 УА, 4
А Фв, 4
М

Педагогіка - ВИЧИТАНО

4

Код курса
3pybotq

Історія педагогіки
Код курса
d2m3ofy

3ГСР

4, бак.

231 Соціальна
робота

4ГСР

1, маг.

011 Освітні,

1МБОПН

Соціальнопсихологічний
супровід
поведінкових
порушень
Код класу: flzxfje
Корекційна робота в
процесі соціальнопсихологічної
реабілітації
Код класу: cpj2yud
Практикум з

2

6

Тестування,
написаня есе
Письмові
відповіді на
завдання,
індивідуальні
та групові
консультації в
GoogleClassro
om, вайбер.
Опрацювання
навчальних
21.0 матеріалів і
4
підготовка
презентації

Волошина
О.В.

Волошина
О.В.

Холковська
І.Л.

Опрацювання
навчальних
22.0
Холковська
матеріалів і
4
І.Л.
підготовка
презентації
21.0 Опрацювання Галузяк В.М.

педагогічні
науки

3, бак.

053
Психологія

педагогіки
Код класу: ps6obq5
Психологічні основи
управління
навчальною
3АПС,3БПС,3ВП діяльністю
Посилання для
С
реєстрації на курс:

4

Опрацювання
навчальних
матеріалів і Галузяк В.М.
виконання
тестів

21.0
4

https://onlinetestpad.com/
training/register/
olwhbxg3ovoiy

Фізмат: СОМ
2,
Географічний:
бакалаври
ЖБХ, ДХБ

2СОМ,
2ЖБХ,
2ДХБ

Педагогіка
(код: cnmcygj)

-

навчальних
матеріалів і
виконання
тестів

-

2
год

Теоретичний
матеріал,
тести,
складання
порівняльних
таблиць,
аналіз ситуацій

Губіна С.І.

Губіна С.І.

1, магістри

Освітні
педагогічні
науки

ФФВС

СО(ФК)

1МБ ОПН,
1МБ ОПНЗ

Дипломна робота

1МАСОФК Основи виховної
С
діяльності фахівця з
фізичного виховання у

+

Підготовка
статей до
друку в
“Педагогічном
у пошуку”
Опрацювати
текст лекції і
виконати

Губіна С.І.

Каплінський
В. В.

вищій школі4sayt7j

ННІ

Етика керівника
освітнього
закладу5dk74qy

М

1МГМУ

2 ФФВС

СОФКФКС

2А СОФК
2БФКС,
2ВФКС

2 ФФВС

СО(ФК) МС

2СОФКМС Педагогіка5a3v6xp
З

13.00.07.
2, Доктор
Теорі і
філософії
методика
виовання
014 Середня
освіта (Мова і
3 бакалавр
література
(англійська))

АА

Педагогіка

+

abmfyi4

+

2год
.

Написаня дисертації

10

Онлайн
заняття

Інструктивно-етодична
практика

2

Залік

-

Опрацювання
питань до іспитів

1

Робота над
завданнями
винесених на
семінарські
заняття і питань

Менеджмент організацій

1

1МГМУ

1

1

1МГМУ

1

тестові
завдання
Мінітвір за
ключовими
положеннями
лекції
Тести, аналіз
педагогічних
ситуацій
Надіслано
текст лекціїз
завданням –
зробити
конспект

44z7qzg
Управління фінансовоекономічною діяльністю в
освітньому закладі

3kd4har

-

Каплінський
В. В.
Каплінський
В. В.
Каплінський
В. В.

Хамська Н.Б.

Хамська Н.Б.

Бурлака Н.І
Бурлака Н.І.

Соціально-психологічний
супровід поведінкових порушень

для самостійного
опрацювання.
Написання
рефератів по
наданим темам а
також самостійна
робота студента
Опрацювання
лекційних
питань. Робота
над питаннями
для самостійного
опрацювання.
Написання
рефератів по
наданим темам а
також самостійна
робота студента

3

3ДСР

1

1 МАГ,
д.ф.н.

Менеджмент
організацій

МГМО

Інноваційна діяльність
керівника освітнього
закладу

4

З-АІП

Інструктивно-методична
практика

2

avc7umn

1

код класу 5ly64gq
З-АІП
д.ф.н.

Історики
код класу –
fejjqyd

1. Кейс
завдання та
коментування
опрацьованих
відеороликів
та
презентацій
1.Завдання на
опрацювання
Портфоліо.
2. аналіз та
оцінювання
Портфоліо та
відеопрезентацій

Бурлака Н.І.

Шаманська
О.І.

Шаманська
О.І.

сформованих
Загонів
3 курс
«Бакалавр
»
4 курс
«Бакалавр
»

231 Соціальна
робота

3ГСР

Соціальна політика

8

231 Соціальна
робота

4ДСР

Соціальний патронаж

8

Звіти до
практичних робіт,
реферати,
презентації
Звіти до
практичних робіт,
реферати,
презентації

Пінаєва О. Ю.
Пінаєва О. Ю.

1. Викладачі кафедри перевіряли звітну документацію інструктивно-методичної практики.
2. Продовжується робота робочими групами кафедри педагогіки і професійної освіти над самоаналізом з урахуванням
рекомендаційних документів НАЗЯВО. Завідувачем кафедри проведено в робочу нараду з приводу питань, які виникли в
процесі роботи над акредитаційними справами спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» СВО «Магістр» і «Доктор
філософії». Узгоджені загальні питання загальні питання.
3. Пінаєва О.Ю. і студенти групи 3ГСР 231 Соціальна робота пройшли вебінари: «Інструменти для вирішення конфліктів:
важливі навички для освітян», «Соціальні інновації - пошук рішень для комплексних викликів»
4.

Акімова О.В., Сапогов В.А. працюють над спільним навчальним посібником з дисципліни «Філософія і історія освіти».

5. Акімова О.В.Здійснює підготовку навчального плану та інших документів до акредитації спеціальності Освітні,
педагогічні науки СВО PhD – СВО магістр.
6. Студентка групи 1МБОПН (ННІПППФВК) Чеперната М. І. отримала диплом ІІІ ступеня за наукову роботу в галузі
«професійна освіта» (Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків). Науковий керівник - доц. Холковська І.Л.

7. Губіна С.І. працює над статтею; готує звіти з анкетування викладачів, аспірантів, магістрів, бакалаврів до акредитації на 9
ОП аспірантів, 7 ОП магістрів, 2 ОП бакалаврів; розробляє дистанційні підсумкові модулі з педагогіки та основ педагогічних
вимірювань та моніторингу якості освіти; редагує статті студентів 1 ОПВМЯО та 2 СОІ, 2СОМ, 2СОФ у “Педагогічний
пошук”.
8. Каплінський В.В. підготував наукову статтю (науково-метрична база Web of Science) Shptun Oksana1, Tetiana,
BRANITSKA2, Vasyl, KAPLINSKY. Peculiarities of Leadership Manifestation in the Youth Social Group, // Postmodern Openings//
2020, Volume 11, Issue 1 Supl. 1, pages: 177-199 | https://doi.org/10.18662/po/11.1sup1/129
9. Хамська Н.Б. оновила сайт на платформі GoogleSites «Практика студентів Вінницького державного педагогічного
універстету імені Михайла Коцюбинського //https://sites.google.com/view/khamska, на якому висвітлено методичний
інструментарій з проведення інструктивно-методичної практики (презентації, відеосюжети, розробки занять тощо).
10. Хамською Н.Б. підготовлено та висвітлено результати інтруктивно-методичної практики на сайт ВДПУ імені М.
Коцюбинського під рубрикою «Незвичайні ремікси інструктивно-методичної практики». Висвітлено презентації проведення
майстер класів різних напрямів виховної роботи. Кожен студент, опираючись на власні здібності, нахили, уподобання
готував відеопрезентацію на тему: «Чим я можу зацікавити дітей? Чого я можу навчити їх? Про що поговорити? У чому
переконати? Як допомогти їм стати успішними у житті?» тощо.
11. Хамською Н.Б. опубліковано статтю колетивної зарубіжної монографії Khamska N. В. Entwicklung der ästhetischen Kultur
der zukünftigen Musiklehrer im Kontext des lebenslangen Lernens auf Grund der Erfahrung der deutschsprachigen Länder.
B. Brylin, W. Brylina, D. Matijuk / Aktuelle Fragen der Musikausbildung und -erziehung: Geschichte, Theorie, Praxis / monographie
herausgegeben von Prof. Oleh Mikhailychenko. AV Akademikerverlag, 2020. 278р.–1др.а.
11. Хамською Н.Б. проведено консультації ЗВО доктора філософії з Кіналь А. Ю., Гладун О.В., Полянською К.В. (скайп
Неліна Кондратюк).
1
2

12. Бурлака Н.І. Екологічні наслідки деградації грунту та інноваційні шляхи її подолання / Н.І. Бурлака, В.В. Панько //
Агросвіт.– 2020. – № 7. – С. 80–86. Категорія «Б».
13. Герасимова І.Л. проводила консультування магістрантів РотаєнкоЛ., Фрицюк А., Цуркан Б., Хомеренчук Р. з
оброблення результатів констатувального експерименту.
14. Герасимова І.Л. проводила збір і узагальнення матеріалу для написання наукової статті.
15. Волошина О.В. працює над навчальним посібником. «Інструктивно-методична практика. Лайфхаки майбутнього
вожатого».
16. Волошина О.В. взяла участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки» (тривалість 5
годин), «Інструменти для вирішення конфліктів: важливі навички для освітян», «Соціальні інновації - пошук рішень для
комплексних викликів» - отримано сертифікати.
17.Столяренко О.В. Відбулося підсумкове обговорення з аналізом виховної роботи студентів. Були представлені розробки
колективних творчих справ бакалаврів факультету іноземних мов, що проходили практику в закладі загальної середньої
освіти № 4

Студентка

1. Сологуб Ольга
В’ячеславівна

Група Теми виховних

Бал за
виховну
роботу

4АА

23 б

1.Поговоримо про дружбу.
2. Чи можна прожити без
конфліктів?

3. «Крок у безодню»- торгівля
людьми.
2. Кучерук Яна
Олександрівна

4ВА

1.Здорова природа-здорові ми.

21 б

2.Вих. година, присвячена 8
березня «День квітів»
3.Дитинство без насилля.
3. Демчук Аліна Сергіївна

4ВА

1.Виховна до дня 8 березня.

22 б

2.Охорона довкілля.
3.Безпечний інтернет.
4. Дубова Вікторія
Валентинівна

4ВА

1.Здорова природа-здорові ми.

21 б

2.Вих. година, присвячена 8
березня «День квітів»
3.Дитинство без насилля.
5. Горбань Анастасія
Олексіївна

4ВА

1.Виховна до дня 8 березня.

23 б

2.Охорона довкілля.
3.Безпечний інтернет.
6. Носова Світлана
Сергіївна

4ВА

1.Виховна година в честь дня
закоханих.

23 б

2.Булінг.
3.Колектив починається з мене.
Робота в цьому плані продовжується
18. Столяренко О.В. готувала

(сканувала) весь пакет документів на посаду професора, які були вчасно відправлені

електронною поштою Алєксєєвій Аллі Анатоліївні.
19 Опушко Н.Р здійснювала керівництво дипломною (магістерською) роботою.
Завершено редагування наукових статей до 61 випуску Наукових записок. Серія: педагогіка і психологія.
Взяла участь у двох науково-практичних конференціях з публікацією матеріалів:
1)
ІІІ Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей
учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ плюс-2020» (22.04.2020 р. м.Суми)
2)
IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності:
європейський вимір» (21.04.2020 р. м.Ізмаїл)
20. Давидюк М.О. регулярно працює над наповненням фейсбук сторінки кафедри
Навчання на он-лайн курсі «EducationUSA: CO2502 З учнями про освіту та кар'єру» від EdEra (для фахівців із
профорієнтації)
Робота зі статтями студентів бакалаврату і магістратури для публікації в журналі «Педагогічний пошук»
Участь у вебінарі від Освіторії «Блог вчителя як інструмент співпраці та формування бренду вчителя» (з отриманням
сертифікату)

