Звіт
щодо впровадження елементів дистанційного навчання по кафедрі педагогіки і професійної освіти
з 12 травня по 15 травня 2020 року
Курс, СВО
PhD –доктор
філософії, 1
курс

Бакалавр
2 курс
Бакалаври
4 курс

3, бак.

Спеціальність

Освітні,
педагогічні науки

Середня освіта
історія
Середня освіта
історія

231 Соціальна
робота

Група

Дисципліни

1А1

Розвиток творчого
мислення майбутнього
вчителя
Код доступу:
ftr3vb4

Абв
аб

Педагогіка,
Історія педагогіки
Коди доступу:
irjhhkp
a4sqmjz
lsdk765

3ГСР

Соціальнопсихологічний супровід
поведінкових порушень
Код класу: flzxfje

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

Опрацювання
навчальних
матеріалів і
11.05 підготовка
презентації

Відповідальні
за дисципліну
Акімова О.В.

Сапогов В.А.

Холковська І.Л.

4, бак.

231 Соціальна
робота

1, маг.

011 Освітні,
педагогічні науки

3, бак.

2 ФФВС

2 ФФВС

ФФВС

053 Психологія

4ГСР

1МБОПН

Практикум з педагогіки
Код класу: ps6obq5

3АПС,3БП
С,3ВПС

Психологічні основи
управління навчальною
діяльністю
Посилання для
реєстрації на курс:
https://onlinetestpad.com/
training/register/
olwhbxg3ovoiy

СОФКФКС

2А СОФК
2БФКС,
2ВФКС

СО(ФК) МС

2СОФКМС
З

СО(ФК)

Опрацювання
навчальних
матеріалів і
13.05 підготовка
презентації

Корекційна робота в
процесі соціальнопсихологічної
реабілітації
Код класу: cpj2yud

Основи виховної
діяльності фахівця з
1МАСОФК
фізичного виховання у
С
вищій школі4sayt7j

Опрацювання
навчальних
матеріалів і
виконання тестів

Галузяк В.М.

Опрацювання
навчальних
13.05 матеріалів і
виконання тестів

Галузяк В.М.

05.05

Тести, аналіз
педагогічних
ситуацій

Каплінський В. В.

2год.

Надіслано текст
лекціїз завданням –
зробити конспект

Каплінський В. В.

+

Опрацювати текст
лекції і виконати
тестові завдання

Педагогіка abmfyi4

Педагогіка5a3v6xp

Холковська І.Л.

+

Каплінський В. В.

ННІ

М

ННІ

ННІ

ННІ

ННІ

1МГМУ

1МГМУ

1МГМУ

3ДСР

1МГМУЗ

1

1

1

1

Етика керівника
освітнього
закладу5dk74qy
Менеджмент організацій
44z7qzg

Мінітвір за
ключовими
положеннями
лекції

+

-

-

Управління фінансовоекономічною діяльністю
в освітньому закладі
3kd4har

Соціальнопсихологічний супровід
поведінкових порушень
avc7umn

Менеджмент організацій
ve7e6yk

2

2

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

Каплінський В. В.

Бурлака Н.І

Бурлака Н.І.

Вичитана. Робота
над питаннями для
самостійного
опрацювання.

Бурлака Н.І.

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

Бурлака Н.І.

ННІ

4 курс,
бакалавр

4 курс,
бакалаврат

3 курс,
бакалаврат

1МГМУЗ

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

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

Практична
психологія

1

4 УА, 4 А
Фв, 4 М

4ЖБХ,
4ДХБ,
4АГТ, ;
СОМ, 4
СОЇ, 4
СОФ

3БПС

Управління фінансовоекономічною діяльністю
в освітньому закладі
n65mozi

Історія педагогіки
d2m3ofy

Історія педагогіки
Код курсу у
GoogleClassroom

Бурлака Н.І.

2

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

6

4
год.

2ovyoc4

Спецпрактикум з
психокорекції
Код курсу у

4
год.

Ознайомлення з
матеріалами
фрагментів
історикопедагогічних
першоджерел,
написання есе,
мікродослідження
історикопедагогічного
характеру
Ознайомлення
прийомами
психокорекційної

Волошина О.В.

Давидюк М.О.

Давидюк М.О.

GoogleClassroom
dmwr242

2 курс,
бакалаврат

1 курс,
бакалаврат

природничогеограф.
факультет

014.11 Середня
освіта. Фізична
культура), 053
Практична
психологія)

2ЖББ,
2АГТ
.

Педагогіка
Код курсу
bjqn4vr

1год.
конс
ульт
ації

Основи педагогічних
вимірювань і
моніторингу якості
освіти
1СОФКЗ
1 БП

Код курсу

6

GoogleClassroom

jglgcy6

2, бакалавр

Середня освіта.

2 БСХ,

Педагогіка

вичита

роботи психолога,
аналіз відео і
текстових
ситуацій,
Відповідь на
тести (20 питань),
аналіз
8год.
екзам педагогічної
ен
ситуації (згідно
екзаменаційних
білетів)
Перегляд
відеолекцій,
опрацювання
матеріалів по
основам
тестування, аналіз
2год.
фрагментів тестів
залік
ЗНО попередніх
років, складання
тестів, знайомство
з інтернетсервісами для
розробки тестів

вичита

Давидюк М.О.

Давидюк М.О.

Опушко Н.Р.

4, бакалавр

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)

2АА, 2БА,
2ДН, 2 РР,
2 АПО

x2ghrom

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

но

МГМО

Інноваційно-освітній
менеджмент
код класу – z2ryj5t

4

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
відеороликів та

Опушко Н.Р.

Пінаєва О. Ю.

Пінаєва О. Ю.
Шаманська О.І.

презентацій

1.Акімова О.В.
 продовжує підготовку навчального плану та систему документів до акредитації спеціальності Освітні, педагогічні
науки СВО PhD доктор філософії та СВО магістр.
2.Акімова О.В., Сапогов В.А.
 працюють над спільним навчальним посібником з дисципліни «Теорія та історія освіти» , цього тижня
підготовлено 1.1. «Історія розвитку і сучасний стан освітніх систем».
3.Викладачі кафедри продовжують працювати зі статтями студентів бакалаврату і магістратури для публікації в
журналі «Педагогічний пошук».
4.Каплінський В.В
 розроблено тести для заліку в дистанційному режимі з навчальної дисципліни «Основи виховної діяльності фахівця з
фізичного виховання у вищій школі» для студентів заочної форми навчання;
 розроблено тести для заліку з навчальної дисципліни « Етика керівника освітнього закладу». Що відбуватиметься у
дистанційному режимі для студентів заочної форми навчання;
 здійснювалась робота над навчальним посібником «Методика викладання педагогічних дисциплін у закладах вищої
освіти»;
 до відображених в таблиці додано клас для ФФВС СО(ФК) 1МАСОФКСЗ з навчальної дисципліни «Основи виховної
діяльності фахівця з фізичного виховання у вищій школі» z znqyogb;
 проводились за розкладом заняття для студентів заочної форми навчання;

 код нового класу «Пропедевтична практика» obiqcjd. 3-й курс. Для студентів ФФВС. Розробляються відповідні
завдання, які будуть розіслані студентам для виконання після підписання наказу з пропедевтичної практики з 11
травня 2020 року. 32 години;
 14. 05. 2020 р. прийнято в дистанційному режимі у студентів екзамен з педагогіки (1МСОФКЗ, 2-й курс) Код курса
 mhgv7aw;
 відбувалось виконання і оцінювання завдань №1-№6 з педагогіки студентами 2 курсу ФФВС (гр. А, Б, В);
 впродовж тиждня відбувалось виконання студентами заочної форми навчання і оцінювання викладачем завдань №1№4. Студентам заочної форми навчання розіслано практичне завдання з педагогіки №5;
 відготовлено екзаменаційні завдання з педагогіки для екзамену для студентів заочної форми навчання в дистанційному
режимі.
5.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».
6.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.
..
7.Хамська Н.Б

провела роботу з фаховими кафедрами, щодо питання оцінювання результатів практики ЗВО бакалавра.
перевірка звітної документації з педагогічної практики ЗВО бакалавра;.
робота над статтею до фахового журналу;
проведено консультації ЗВО доктора філософії з Кіналь А.Ю., Гладун О.В., Полянською К.В.(скайп Неліна
Кондратюк);
висвітлення результатів інструктивно- методичної практики в соціальних мережах Фейсбук з метою профорієнтації.
8.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;
редагує статті студентів 1ОПВМЯО та 2СОІ, 2СОМ. 2СОФ у журнал « Педагогічний пошук»;
готується до дистанційної акредитації ОПО12 «Дошкільна освіта»;
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).
9.Давидюк М.О.
регулярно працює над наповненням фейсбук сторінки кафедри.
робота зі статтями студентів бакалаврату і магістратури для публікації в журналі «Педагогічний пошук».
10.Столяренко О.В.
брала участь у двох вебінарах з розвитку громадянського суспільства і соціального виховання. Отримала 2 сертифікати
проводила розрахунки виконаного педагогічного навантаження. Готуюсь до оформлення результатів навчання
студентів-магістрів;
готую статтю у фахове видання категорії Б Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка,
кафедра філософії та соціальних наук, науковий журнал »Філософія науки: традиції та інновації.»
11.Волошина О.В.

редагувала статті студентів в «Педагогічний пошук»,
прийняла участь у YI Міжнародній науково-практичній конференції , що проходила 10-12 травня у місті Харкові;
готувала тести для проведення он-лайн заліку з дисципліни «Історія педагогіки»
12.Фрицюк В.А.
підготувала 6 рецензій на статті для фахового видання (категорії Б).;
подала до друку статтю у фахове видання категорії Б («Система підготовки майбутніх педагогів до безперервного
професійного саморозвитку». Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць. Кам'янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка).;
підготувала рецензію для попереднього розгляду дисертації Добровольської Р.О. «Формування готовності майбутнього
вчителя музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти» ;
підготувала експертний висновок до дисертації Самохвал О.О. «Тенденції розвитку туристичної освіти у вищих
навчальних закладах німецькомовних країн Західної Європи»;
займалася перевіркою ІНДЗ студентів непедагогічних спеціальностей з дисципліни «Педагогіка»;
продовжила роботу над ОПП для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 011 Освітні, педагогічні
науки.

13.Бурлака Н.І.
«менеджмент організацій» (ve7e6yk) 1МГМУЗ - 2 лекційних заняття (4 години), 2 семінарське заняття (4 години);
«Управління фінансово-економічною діяльністю в освітньому закладі» (n65mozi) 1МГМУЗ - 1 лекційних заняття (2
години), 1 семінарське заняття (2 години).
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).
Наукова робота.
Екологізація сільськогосподарського виробництва. ХVI Всеукраїнська науково on-Line конференція «Сучасні
проблеми екології». 10 квітня 2020 року. м. Житомир – 2020.
Джерела забруднення Ладижинського водосховища. ХVI Всеукраїнська науково on-Line конференція «Сучасні
проблеми екології». 10 квітня 2020 року. м. Житомир – 2020.
Особливості розповсюдження кліщового енцефаліту на Вінниччині. ХVI Всеукраїнська науково on-Line конференція
«Сучасні проблеми екології». 10 квітня 2020 року. м. Житомир – 2020.
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14.Галузяк В.М., Холковська І.Л.
Видано 61 випуск Наукових записок
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія.
Підготовлено до друку збірник матеріалів наукової Інтернет-конференції студентів і молодих вчених Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Перспективні напрями модернізації навчання,
виховання, професійної підготовки» («Педагогічний пошук» №11), в якому представлено 103 студентські статті.

