Звіт

щодо впровадження елементів дистанційного навчання по кафедрі педагогіки і професійної освіти
з 25 травня по 29 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.

1-3, асп.

011 Освітні,
педагогічні науки

Керівництво
аспірантами

10

3 асп.

053 Психологія

Керівництво аспірантом

6

4, бак.

ФФВС

ННІ

2 ФФВС

2 ФФВС

053 Психологія

СО(ФК)

4АПС

1МАСОФКС

М

СОФКФКС

СО(ФК) МС

2А СОФК

Педагогіка

2БФКС,
2ВФКС

abmfyi4

2СОФКМС Педагогіка
З
5a3v6xp

Холковська І.Л.

Галузяк В.М.
Галузяк В.М.

6

Основи
виховної
діяльності фахівця з
фізичного виховання у +
вищій школі4sayt7j

Етика керівника
освітнього
закладу5dk74qy

Робота на другим
розділом
Підготовка
презентацій

Керівництво
дипломними роботами

1МГМУ

Підготовка
наукових
публікацій

2год.

Опрацювати текст
лекції і виконати Каплінський В. В.
тестові завдання

+

Мінітвір за
ключовими
положеннями
лекції

+

Тести, аналіз
педагогічних
ситуацій
Надіслано текст
лекції з завданням

Каплінський В. В.

Каплінський В. В.

Каплінський В. В.

– зробити конспект
ННІ

ННІ

ННІ

4 курс,
бакалаврат

3 курс,
бакалаврат

1МГМУ

1МГМУ

3ДСР

231 соціальна
робота

Практична
психологія)

1

1

1

Менеджмент організацій
44z7qzg

-

-

Управління фінансовоекономічною діяльністю
в освітньому закладі
3kd4har

Соціальнопсихологічний супровід
поведінкових порушень
avc7umn

4 ДСР

Керівництво
дипломною роботою
Яровенко Г.С.

3 БПС

Спецпрактикум з
психокорекції
Код курсу у
GoogleClassroom
dmwr242

Вичитана.
Опрацювання
питань до іспиту

Бурлака Н.І

Вичитана.
Опрацювання
питань до іспиту

Бурлака Н.І.

Вичитана
Підготвка до заліку

Бурлака Н.І.

2год
дипл
ом.
робо
та

Давидюк М.О.

2год

Заліковий тест,
аналіз
відеоситуацій

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)

3 курс
«Бакалавр»

231 Соціальна
робота

4 курс
«Бакалавр»

231 Соціальна
робота

2 БСХ,
2АА, 2БА,
2ДН, 2 РР,
2 АПО

Педагогіка
x2ghrom

вичита
но

Історія педагогіки
lk7sm2t

вичита
но

6

3ГСР

Соціальна політика

10

4ДСР

Соціальний патронаж

10

Опушко Н.Р.

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

Опушко Н.Р.

Пінаєва О. Ю.
Пінаєва О. Ю.

1 МАГ, з.ф.н.

Менеджмент ОЗ

МГМО

1 МАГ, з.ф.н.

Менеджмент ОЗ

МГМО

1, магістри

Освітні
педагогічні науки

1МБ ОПН,
1МБ ОПНЗ

Інноваційно-освітній
менеджмент
код класу – z2ryj5t
Інноваційно-освітній
менеджмент
код класу –51y64gq
Дипломна робота

2

реферати,
презентації
залік

Шаманська О.І.

2

залік

Шаманська О.І.

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».
Каплінський В.В

здійснювалась робота над навчальним посібником «Методика викладання педагогічних дисциплін у закладах вищої
освіти»;
завершено і підготовлено до друку розділ колективної зарубіжної монографії (Німеччина, Дрезден);
проводились згідно розкладу у дистанційному режимі заняття та заліки у магістрів;
підготовлено другий рекламний ролик спеціальності 011 Освітні педагогічні науки (соціально-виховна і культурнодозвільна діяльність в закладах освіти та громаді – бакалаврат);
зі студентами заочної форми навчання проводились в дистанційному режимі згідно розкладу заняття та заліки.
зі студентами заочної форми навчання проводились в дистанційному режимі, згідно розкладу, екзамени з педагогіки
(2ССОФКЗ ТА 1ОДММСЗ). Код – 54hdorn,
зі студентами стаціонарної форми навчання проводилась пропедевтична практика. Код – obiqcjd;
проводились консультації студентів з комплексної державної атестації.
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.
лекції з навчальних дисциплін вичитано в повному обсязі;
проводила консультації з магістрами по написанню дипломних робіт.
Хамська Н.Б
висвітлення в Classroom методичних матеріалів для ЗВО бакалавра у підготовці до підсумкової атестації.
проведення індивідуальних консультацій зі студентами щодо підготовки до підсумкової атестації.

проведено консультації ЗВО доктора філософії з Кіналь А. Ю., Гладун О.В., Матіюк Д.В. (скайп Неліна Кондратюк).

участь в онлайн конференції «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» – 29.05 – 30.05.
2020 р.
висвітлення матеріалів інструктивно-методичної практики у Фейсбуці з метою проведення профорієнтаційної роботи.
Губіна С.І.
До того ж 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.
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
Столяренко О.В.
Була проведена робота по організації двох заліків (24 і 27 травня за розкладом) у магістрів заочної форми навчання і
стаціонару з «Моделювання діяльності фахівця». Перевірялися і оцінювалися роботи студентів (творчі та індивідуальні
завдання). Отримано і оформлено відомості та передано їх Гордійчук Г. Б. в деканат;
.

готє статтю до фахового видання.
працює над виданням навчально-методичного посібника.

Волошина О.В.
дисципліни вичитані.відповідно навантаження;

прийняла участь у міжнародній науково-методичній конференції «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики
євроінтеграції» 29-30 травня 2020 року, м.Суми Форма участі – дистанційна;
прослухала вебінари (6 годин);
готовлю матеріали для проведення екзамену з «Педагогіки» в режимі он-лайн.
Фрицюк В.А.
працювала над статтею статтю для фахового видання категорії Б;
підготувала докумкнти для продовження контракту на посаду професора;
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).
«Соціально-психологічний супровід поведінкових порушень» (avc7umn) 3ДСР (спеціальність 231 Соціальна робота) –
2 голини залік

Підсумок за травень:
Керівництво дипломними роботами 33 годин.
Керівництво курсовими роботами 27 годин.
Менеджмент організацій (ve7e6yk) 1МГМУЗ - дисципліна вичитана. Вичитано - 4 години лекцій, 4 години
семінарських занять. Консультація – 2 години. Екзамен - 2 години

