ЗВІТ
щодо впровадження елементів дистанційного навчання
на кафедрі технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності (з 04.05 по 08.05.2020)
Курс,
СВО

Спеціальність

Група

Дисципліна

1, бакалавр

014 СО (Трудове
1 СОТ
навчання та
1 ПОСО
технології), 015 ПО
(Сфера
обслуговування)

1, бакалавр

014 СО (Трудове
1 СОТ Нарисна геометрія і
навчання та
1 ПОСО
креслення
технології), 015 ПО
(Сфера
обслуговування)
023 Образотворче 1 ОДМ,
Рисунок,живопис,
мистецтво,
1ОДММС
скульптура
декоративне
мистецтво,
реставрація

1, бакалавр

1, бакалавр

023 Образотворче 1 ОДМ,
мистецтво,
1ОДММС
декоративне
мистецтво,

Види
занять
лк
лз

Обробка
конструкційних
матеріалів

Композиція та
кольорознавство

Форма опрацювання завдань
пр
4

2

8

2

Відповідальний
за дисципліну

Google classroom, виставлені ст. викл.
завдання для виконання
Шимкова І.В.
лабораторних робіт, також
видані завдання для виконання
розрахунково-графічних завдань,
оцінюється робота і
надсилається відповідь студенту
з коментарями
Конспекти лекцій та розв’язання
графічних задач через груповий доц. Цвілик С.Д.
Viber-чат та Google-classroom
Завдання для виконання
лабораторних робіт розіслані на email або вайбер, визначені
терміни виконання, результати
роботи (фотозвіти) студенти
надсилають
на e-mail або вайбер
Завдання для виконання
лабораторних робіт розіслані на email або вайбер, визначені

ст.. викл. Шинін
О. С.

ст.. викл. Шинін
О. С.

реставрація

1, бакалавр

023 Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

1 ОДМ Основи перспективи
та художньоприкладна графіка

1, бакалавр

023 Образотворче 1ОДММС Народне мистецтво
мистецтво,
Поділля
декоративне
мистецтво,
реставрація

1, бакалавр

023 Образотворче 1ОДММС
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

Сакральне
мистецтво

1, бакалавр

023 Образотворче 1ОДММС
мистецтво,

Сучасні напрями
мистецтва

2

4

2

6

терміни виконання, результати
роботи (фотозвіти) студенти
надсилають
на e-mail або вайбер
Viber, електронна пошта:
доц. Марущак О.В.
надіслано студентам книжки,
якими вони можуть користуватися
під час підготовки до практичних
занять; Google classroom: студенти
працюють за раніше отриманими
інструкціями до виконання
практичних робіт; оформлені звіти
і фото виконаних практичних
завдань студенти надсилають у
кабінет або на електронну пошту;
викладач оцінює роботу або
повертає її для доопрацювання із
супровідним коментарем
доц.
Завдання для виконання
практичних робіт розіслані на e- Плазовська Л. В.
mail або вайбер, визначені
терміни виконання, результати
роботи студенти надсилають
на e-mail або вайбер
ст.. викл. Шинін
Завдання для виконання
О. С.
лабораторних робіт розіслані на email або вайбер, визначені
терміни виконання, результати
роботи (фотозвіти) студенти
надсилають
на e-mail або вайбер
ст.. викл. Шинін
Завдання для виконання
О. С.
лабораторних робіт розіслані на e-

декоративне
мистецтво,
реставрація

візуального
середовища

1, бакалавр

023 Образотворче 1ОДММС
Практикум з
мистецтво,
художньої обробки
декоративне
текстильних
мистецтво,
матеріалів
реставрація

2, бакалавр

014 СО (Трудове
2 СОТ
навчання та
2 ПОСО
технології), 015 ПО
(Сфера
обслуговування)

2, бакалавр

014 СО (Трудове
2 СОТ
навчання та
2 ПОСО
технології), 015 ПО
(Сфера
обслуговування)

4

Технологічний
практикум

Основи
промислового
виробництва

4

4

mail або вайбер, визначені
терміни виконання, результати
роботи (фотозвіти) студенти
надсилають
на e-mail або вайбер
Viber, електронна пошта:
доц. Марущак О.В.
надіслано студентам тексти лекцій
для самостійного опрацювання;
зразки виробів, методичні
розробки, якими вони можуть
користуватися під час виконання
практичних робіт і виготовлення
виробу;
Google classroom: студенти
працюють за раніше отриманими
інструкціями до виконання
лабораторних робіт; результат
виконання робіт студенти
надсилають у кабінет, або у чат,
або на електронну пошту;
викладач оцінює роботу із
супровідним коментарем
Google classroom, виставлені ст. викл.
Глуханюк В.М.
завдання для виконання
лабораторних робіт, робочі
зошити з практикуму, програма
підготовки до заліку, відповіді на
e-mail
Електронна пошта: надіслано доц..
лекційний матеріал, завдання Подолянчук С.В.
практичних робіт. Виконані
роботи студенти надсилають на
е-meil, викладач оцінює з
відповідним коментарем

3, бакалавр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

3 СОТ

Історія і види
мистецтва

4

3, бакалавр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

3 СОТ

Загальна
електротехніка

4

3, бакалавр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

3 СОТ

Робочі машини (ОМ)

2

3,
бакалавр

014.10 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології)

3СОТ

Робочі машини (ДМ)

4

Google classroom, виставлені
доц. Савчук І.В.
завдання для виконання
самостійної роботи, визначені
терміни виконання, результати
роботи студенти надсилають у
кабінет, викладач оцінює
роботу і надсилає відповідь
студенту з коментарями
Google classroom, 1) подані доц.
тести до окремих модулів; 2)
Матвійчук А.Я.
виставлені
для виконання віртуальні
лабораторні роботи; 3) подані
задачі для самостійного
розв’язування.
За кожним модулем
визначені терміни виконання.
Результати роботи студенти
надсилають на електронну почту,
викладач оцінює роботу і надсилає
відповідь студентам з
коментарями.
Електронна пошта: надіслано доц..
лекційний матеріал, завдання Подолянчук С.В.
індивідуальних розрахункових
робіт. Виконані роботи студенти
надсилають на е-meil, викладач
оцінює з відповідним
коментарем
Google classroom, виставлені
доц. Іванчук А.В.
завдання для виконання
лабораторних робіт, визначені
терміни виконання, результати

роботи студенти надсилають у
кабінет, викладач оцінює
роботу і надсилає відповідь
студенту з коментарями
3, бакалавр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

3 СОТ

Основи
проектування і
моделювання

3, бакалавр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

3 СОТ

Технологічний
практикум

3, бакалавр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

3 СОТ

Енергетичні,
інформаційні
машини та
кібернетичні
системи

3, бакалавр
(денна форма
навчання)

014 Середня освіта
(Фізика)

3СОФ

Електротехніка

4

5

2

2

Google classroom, завдання з практичних
та контрольні питання до лекцій. Термін
подання результатів до 08.05.20

ст. викл.
Соловей В.В.

Електронна пошта: надіслано
доц.. Коломієць
теоретичний матеріал, завдання
Д.І.
індивідуальних проектів в
програмі про100. Виконані
роботи студенти надсилають на
е-meil, викладач оцінює з
відповідним коментарем
Google classroom, 1) подані доц.
2
тести до окремих модулів; 2)
Матвійчук А.Я.,
виставлені для виконання
.
віртуальні лабораторні роботи;
3) подані задачі для самостійного
розв’язування.
За кожним модулем визначені
терміни виконання.
Результати роботи студенти
надсилають на електронну почту,
викладач оцінює роботу і надсилає
відповідь студентам з коментарями
Google classroom, 1) подані доц..
тести до окремих модулів; 2)
Матвійчук А.Я.
виставлені для виконання
віртуальні лабораторні роботи;
3) подані задачі для самостійного
розв’язування.

За кожним модулем визначені
терміни виконання.
Результати роботи студенти
надсилають на електронну почту,
викладач оцінює роботу і надсилає
відповідь студентам з коментарями
4, бакалавр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

4 СОТ

Теорія і методика
технічної творчості
учнів

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

4 СОТ

Етнологічний
мистецький
практикум

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

4 СОТ

Креативні технології
навчання

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

4 СОТ

Методика навчання
креслення

4, бакалавр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

4 СОТ

Теорія і методика
професійного
визначення

4, бакалавр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

4 СОТ

Основи
сільськогосподарськ
ого виробництва

2, бакалавр зфн
4, бакалавр
2, бакалавр зфн

4, бакалавр
2,бакалавр зфн
4, бакалавр
2,бакалавр зфн

2

6

8

2

8

2

2

2

2

Google classroom, завдання з практичних
та контрольні питання до лекцій. Термін
подання результатів до 08.05

ст. викл.
Соловей В.В.

Google classroom, виставлені
доц. Савчук І.В.
завдання для виконання
самостійної роботи, визначені
терміни виконання, результати
роботи студенти надсилають у
кабінет, викладач оцінює
роботу і надсилає відповідь
студенту з коментарями
Конспекти лекцій та виконання доц. Цвілик С.Д.
лабораторних робіт через
груповий Viber-чат та Googleclassroom
Конспекти лекцій та виконання доц. Цвілик С.Д.
лабораторних робіт через
груповий Viber-чат та Googleclassroom
ст. викл.
Google classroom, завдання з
Соловей
В.В.
практичних
та
контрольні
питання до лекцій. Термін
подання результатів до 8.05.20
Google classroom, виставлені
доц.. Іванчук А.В.
завдання для виконання
лабораторних робіт, визначені

1, магістр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

1 МСОТ, 1 Технологічні основи
МСОТ*
виробництва і
методика навчання
технологій у
профільній і вищій
школі

2

1, магістр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

1 МСОТ*

Технології
виробництва
конструкційних
матеріалів

2

1, магістр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

1 МСОТ*

Електротехніка

2

1, магістр

014 СО (Трудове
навчання та
технології)

1 МСОТ* Нарисна геометрія і
креслення

2

терміни виконання, результати
роботи студенти надсилають у
кабінет, викладач оцінює
роботу і надсилає відповідь
студенту з коментарями
Google classroom: студенти
доц. Марущак О.В.
працюють за раніше отриманими
інструкціями до виконання
практичних робіт; оформлені звіти
практичних робіт із розв’язаними
тестами студенти надсилають у
кабінет; викладач оцінює роботу
або повертає її для доопрацювання
із супровідним коментарем
Google classroom, виставлені
ст. викл.
Шимкова І.В.
завдання для виконання
практичних робіт, оцінюється
робота і надсилається відповідь
студенту з коментарями
Google classroom, 1) подані доц..
тести до окремих модулів; 2)
Матвійчук А.Я.
виставлені для виконання
віртуальні лабораторні роботи;
3) подані задачі для самостійного
розв’язування.
За кожним модулем визначені
терміни виконання.
Результати роботи студенти
надсилають на електронну почту,
викладач оцінює роботу і надсилає
відповідь студентам
Конспекти лекцій та розв’язання доц.. Цвілик С.Д.
графічних задач через груповий
Viber-чат та Google-classroom

1, бакалавр

Факультет іноземних 1 АА,
мов
1БА,
1 ДН

1, бакалавр
Факультет іноземних
мов
Факультет філології і
журналістики імені
Михайла Стельмаха
1, бакалавр
014.03 СО (Історія)
(денна форма
О81 Право
навчання)
281 Публічне
управління та
адміністрування

1,

017 Фізична культура
і спорт
014.11 Середня
освіта (фізична
культура)
081 Право

Безпека
життєдіяльності та
основи охорони
праці

1 АІП,
1 БІП,
1 ВІПУ,
1 АП,
1 АПУА

Безпека
життєдіяльності та
основи охорони праці

2/
2/2
/2
/2

2/
2/
2/
2/

Google classroom,
тестовізавдання з практичних.
Термін подання результатів до
8.05.20
Google classroom, виставлені завдання
для виконання лабораторних і
практичних робіт, створені тести за
допомогою GoogleForm для контролю
знань, результати тесту студенти
надсилають у кабінет, викладач
оцінює
роботу і надсилає відповідь
студенту з коментарями

Безпека
життєдіяльності та
основи охорони
праці

1АСОФК
Безпека
1БСОФК життєдіяльності та
1ВФКС основи охорони праці
1ГФКС
1БІП

2

2/
4/

1ФА,
1ФБ
1УФ,
1Ж,
1УА,
1УБ

4

2
2
2
2

Google classroom, виставлені
завдання для виконання
лабораторних, практичних робіт і
самостійної роботи, визначені
терміни виконання, результати
роботи студенти надсилають у
кабінет, викладач оцінює
роботу і надсилає відповідь
студенту з коментарями
Google classroom, виставлені
завдання для виконання
лабораторних робіт, визначені
терміни виконання, результати
роботи студенти надсилають у
кабінет, викладач оцінює
роботу і надсилає відповідь
студенту з коментарями

ст. викл.
Соловей В.В.

ст..викл.
Шимкова І.В.
доц..
Гаркушевський
В.С.
доц. Савчук І.В.,
ст.. викл.
Глуханюк В.М.

доц.
Іванчук А.В.,
проф.. Зузяк Т.П.

