Звіт

щодо впровадження елементів дистанційного навчання по кафедрі педагогіки і професійної освіти
з 18 травня по 22 травня 2020 року
Курс, СВО

PhD –доктор
філософії, 1
курс

Бакалавр
2 курс
Бакалаври
4 курс

Спеціальність

Освітні,
педагогічні науки

Середня освіта
історія
Середня освіта
історія

1, маг.

011 Освітні,
педагогічні науки

4, бак.

014 .10 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології)

Група

Дисципліни

1А1

Розвиток творчого
мислення майбутнього
вчителя
Код доступу:
ftr3vb4

Абв
аб

Педагогіка,
Історія педагогіки
Коди доступу:
irjhhkp
a4sqmjz
lsdk765

1МБОПН
(заоч.)

4СОТ

Керівництво
дипломними роботами

Керівництво курсовими
роботами

Види занять
лк

лз

лк

Залік
з\в

лк

Залік
з\в

пз

Форма
опрацювання
завдань
Письмові творчопошукові проекти

пз
пз

Відповіді на
проблемні питання,
вирішення пед.
задач

Відповідальні за
дисципліну

Акімова О.В.

Сапогов В.А.

Підготовка другого
розділу
4

10

Холковська І.Л.

Опрацювання
теоретичних
джерел

Холковська І.Л.

Підготовка
1-3, асп.

3 асп.

011 Освітні,
педагогічні науки

053 Психологія

Керівництво
аспірантами

10

Керівництво аспірантом

6

наукових
публікацій
Робота на другим
розділом
Підготовка

4, бак.

053 Психологія

ННІ

М

ННІ

1МГМУ

ННІ

1МГМУ

4АПС

1МГМУ

1

1

Керівництво

6

дипломними роботами

Етика керівника
освітнього
закладу5dk74qy
Менеджмент організацій
44z7qzg
Управління фінансовоекономічною діяльністю
в освітньому закладі
3kd4har

-

-

Галузяк В.М.
Галузяк В.М.

презентацій

Мінітвір за
ключовими
положеннями
лекції

+

Холковська І.Л.

Вичитана.
Опрацювання
питань до іспитів
Вичитана. Робота
над завданнями,
винесених для
самостійного
опрацювання.

Каплінський В. В.

Бурлака Н.І

Бурлака Н.І.

ННІ

ННІ

ННІ

4 курс,
бакалаврат

3ДСР

1МГМУЗ

1МГМУЗ

014 Середня
освіта (Хімія,
Біологія,
Географія), 014

1

Соціальнопсихологічний супровід
поведінкових порушень
avc7umn

1

Менеджмент організацій
ve7e6yk

1

Управління фінансовоекономічною діяльністю
в освітньому закладі
n65mozi

4ЖБХ,
4ДХБ,
4АГТ, ;
СОМ, 4

Історія педагогіки
Код курсу у
GoogleClassroom

1 год.

4год
пра

8год
залік

Вичитана. Робота
над питаннями для
самостійного
опрацювання.

Бурлака Н.І.

Вичитана. Робота
над завданнями
винесених на
семінарські заняття
і питань для
самостійного
опрацювання.
Написання
рефератів по
наданим темам а
також самостійна
робота студента

Бурлака Н.І.

Робота над завданнями винесених на семінарські заня
Бурлака Н.І.
робота студента

Ознайомлення з
матеріалами
фрагментів
історико-

Давидюк М.О.

Середня освіта
(Математика,
фізика,
Інформатика)

4 курс,
бакалаврат

2 курс,
бакалаврат

3 курс,
бакалаврат

СОЇ, 4
СОФ

231 соціальна
робота

4 ДСР

Педагогіка

природнич
огеографічн
ий
факультет

Практична
психологія)

3 БПС

педагогічних
першоджерел,
написання есе,
мікродослідження
історикопедагогічного
характеру

2ovyoc4

Керівництво
дипломною роботою
Яровенко Г.С.

5го
дди
пло
м.
роб
ота

Давидюк М.О.

Педагогіка 2 курс 014

2год.

Код курсу

конс
ульт
ації

bjqn4vr

Спецпрактикум з
психокорекції
Код курсу у
GoogleClassroom
dmwr242

4год

14год.

Давидюк М.О.

екзам
ен

Ознайомлення з
Прийомами
психокорекційної
роботи психолога,
аналіз відео і
текстових
ситуацій

Давидюк М.О.

2, бакалавр

4, бакалавр

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 освіта.
Мова і література
(російська)

2 БСХ,
2АА, 2БА,
2ДН, 2 РР,
2 АПО

Педагогіка
x2ghrom

вичита
но

Історія педагогіки
lk7sm2t

6

3 курс
«Бакалавр»

231 Соціальна
робота

3ГСР

Соціальна політика

10

4 курс
«Бакалавр»

231 Соціальна
робота

4ДСР

Соціальний патронаж

10

1 МАГ, з.ф.н.

Менеджмент ОЗ

вичита
но

МГМО

Інноваційно-освітній
менеджмент
код класу – z2ryj5t

4

Опушко Н.Р.

Письмові
відповіді на
завдання,
індивідуальні та
групові
консультації в
GoogleClassroom,
вайбер.
Звіти до
практичних робіт,
реферати,
презентації
Звіти до
практичних робіт,
реферати,
презентації
1. Кейс завдання
та коментування
опрацьованих

Опушко Н.Р.

Пінаєва О. Ю.

Пінаєва О. Ю.
Шаманська О.І.

1, магістри

Освітні
педагогічні науки

1МБ ОПН,
1МБ ОПНЗ

Дипломна робота

відеороликів та
презентацій
Редагування
першого розділу

Губіна С.І.

Акімова О.В.
продовжує підготовку навчального плану та систему документів до акредитації спеціальності Освітні, педагогічні
науки СВО PhD доктор філософії та СВО магістр.
Акімова О.В., Сапогов В.А.
працюють над спільним навчальним посібником з дисципліни «Теорія та історія освіти» , цього тижня підготовлено
1.2. «Розвиток дидактичних теорій».
Каплінський В.В
підготовлено рекламний ролик спеціальностей 011 Освітні педагогічні науки та 073 Менеджмент;
готується рекламний ролик спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки(соціально-виховна і культурно-дозвільна
діяльність в закладах освіти та громаді);
відбувалось виконання і оцінювання завдань №1-№6 з педагогіки студентами 2 курсу ФФВС (гр. А, Б, В);
впродовж тижня відбувалось виконання студентами заочної форми навчання і оцінювання викладачем завдань №1№5;
зі студентами заочної форми навчання проводяться в дистанційному режимі, згідно розкладу, заняття, екзамени та
заліки.
підготовлено екзаменаційні завдання з педагогіки для екзамену для студентів заочної форми навчання(2ССОФКЗ ТА
1ОДММСЗ) в дистанційному режимі. Код – 54hdorn;
здійснювалась робота над навчальним посібником «Методика викладання педагогічних дисциплін у закладах вищої
освіти»;

підготовлено розділ колективної зарубіжної монографії (Німеччина, Дрезден);
проводились згідно розкладу у дистанційному режимі заняття та заліки у магістрів.
Пінаєва О.Ю.
завершено роботу робочими групами кафедри педагогіки і професійної освіти над самоаналізом , навчальними планами
і освітніми програмами з урахуванням рекомендаційних документів НАЗЯВО. Завідувачем кафедри проведено робочу
нараду з питань, роботи над акредитаційними справами спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Узгоджено
загальні питання. Підготовлено службові записки з поточних питань роботи і переліком навчальних дисциплін до
варіативної частини навчальних планів «Доктор філософії», «Магістр», «Бакалавр» спеціальності 011 «Освітні,
педагогічні науки».
Герасимова І.Г.
працювала над методичними рекомендаціями до дисципліни «Психологія управління»;
лекції з навчальних дисциплін вичитано в повному обсязі;
проводила консультації з магістрами з оброблення результатів констатувального експерименту.
Хамська Н.Б
розробка інструкції щодо проведення ДА ЗВО бакалавра.
підготовка тестів з педагогіки до ДА ЗВО бакалавра.
проведено консультації ЗВО доктора філософії з Кіналь А. Ю., Гладун О.В., Матіюк Д.В. (скайп Неліна Кондратюк).
написання та відправлення статті до фахового журналу.
Губіна С.І.
Робота над завданнями винесених на семінарські заняття і питань для самостійного опрацювання. Написання рефератів
по наданим темам а також самостійна робота студента
Вичитані дисципліни : «Основи педагогічних вимірювань і моніторингу якості освіти» (Губіна С.І. 2dsrlzf)
Інструктивно-методична практика ( Губіна С.І. 2hssuf)
Педагогіка (Губіна С.І. cnmcygi).

Давидюк М.О.
регулярно працює над наповненням фейсбук сторінки кафедри, займається профорієнтацією на факультетах
участь у дводенній інтернет-конференції «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» на сайті
освітнього проекту «На Урок» (свідоцтво, 13 годин)
Столяренко О.В.
була написана і подана до друку одноосібна стаття в науковий журнал «Філософія науки: традиції та інновації»,
затверджений Рішенням колегії МОН України № 1604 від 22 грудня 2016 року як фаховий збірник наукових праць
(Категорія В) /Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, кафедра філософії та соціальних
наук тема: Гуманістична та антропологічна детермінація виховання толерантності школярів.
відбувалося спілкування в режимі Он-лайн зі студентами-заочниками 1 курсу Групи МБ ОПНЗ. Перевірялися і
оцінювалися їхні роботи по підготовці до заліку, який має відбутися 24 травня. Відомості отримані.
підготовлений і відправлений до Мелітополя відгук на докторську дисертацію.
Волошина О.В.
дисципліни вичитані.відповідно навантаження;
прийняла заліки в он-лайн відповідно навантаження, у формі виконання тестових завдань (4 варіанти по 40 пита з
дисципліни «Історія педагогіки»;
зі студентами факультету фізичного виховання і спорту працювали над створенням педагогічного календа
Фрицюк В.А.
підготувала експертний висновок до дисертації Якименко Поліни В’ячеславівни на тему: «Підготовка майбутніх
учителів англійської мови до профільного навчання старшокласників» на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
працювала над статтею статтю для фахового видання категорії Б;
пройшла базовий курс з цифрової грамотності, отримала сертифікат;
займалася перевіркою ІНДЗ студентів непедагогічних спеціальностей з дисципліни «Педагогіка»;
продовжила роботу над ОПП для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 011 Освітні, педагогічні
науки.
Бурлака Н.І.

«Менеджмент організацій» (ve7e6yk) 1МГМУЗ - дисципліна вичитана. Консультація – 2 години. Екзамен - 2
години
«Управління фінансово-економічною діяльністю в освітньому закладі» (n65mozi) 1МГМУЗ - 1семінарське заняття (2
години), дисципліна вичитана. Консультація – 2 години. Екзамен - 2 години.
курсові роботи 2 СОІ - 27 годин
З початку семестру.
«Менеджмент організацій» (44z7qzg) 1МГМУ - дисципліна вичитана. З початку семестру разом - 10 лекцій /(20
годин), 10 семінарських заняття /(20 годин).
«Управління фінансово-економічною діяльністю в освітньому закладі» (3kd4har) 1МГМУ дисципліна вичитана. / з
початку семестру разом - 7 лекції (14 годин), 8 семінарських заняття (16 годин).
«Соціально-психологічний супровід поведінкових порушень» (avc7umn) 3ДСР (спеціальність 231 Соціальна робота)
дисципліна вичитана. / з початку семестру разом - 11 лекції (22 години).

