
Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти 

№ Навчальна дисципліна Викладач Група 

У який спосіб забезпечується 

виконання програми 

навчальної дисципліни 

(MOODLE, GoogleClassroom, 

інші канали зв'язку зі 

студентами чи альтернативні 

варіанти технологій 

дистанційного навчання). 

Відповідно до п.п. 1.4. наказу 

КДПУ від 13 березня 2020 року № 

102, подайте, будь ласка, 

інформацію про інші види 

роботи, передбачені 

індивідуальним планом роботи 

(наукова, методична тощо), які 

виконуються протягом 

карантину. 

1 Технологія організації готельного 

і ресторанного господарства 

Кулінка Ю.С. ПСО 18, 

ПСО-17 

Група у Вайбері Розробка методичних рекомендацій 

до курсу 

2 Технологія продукції 

ресторанного господарства 

Кулінка Ю.С. ПСО 18 Група у Вайбері Розробка методичних рекомендацій 

до курсу 

3 Виробниче навчання з готельно-

ресторанної справи 

Кулінка Ю.С. ПСО-17 Група у Вайбері Розробка робочого зошиту до курсу 

з оформлення лабораторних робіт 

4 Організація ресторанного 

господарства 

Кулінка Ю.С. ТУР-17 Група у Вайбері Розробка методичних рекомендацій 

до курсової роботи з організації 

готельного і ресторанного 

господарства 

5 Основи харчових технологій В.А. Яковлєва ТОКМО 18, 

ТОКМОск 

18 

Студенти отримали електронні 

варіанти практичних завдань, 

питання на самостійне 

опрацювання, індивідуальні 

завдання. Перевірка через 

електронну пошту Завдання 

висилаються на e mail 

cтудентам або  в групу у 

вайбері, Google. Перевірка 

через електронну пошту 

Підготовка випускної 

кваліфікаційної роботи у 

магістратурі зі спеціальності 

«Харчові технології» 

Навчання на курсах підвищення 

кваліфікації,підготовка випускної 

роботи. 

Розробка тестів для вступних 

екзаменів у магістратуру( 3 рівня по 

30 питань з чотирьма варіантами 

відповідей). 

Підготовка статті до публікації у 



фахових виданнях,що входять до  

бази Web of Since 

6 Теорія та методика трудового 

навчання 

В.А. Яковлєва ТОКМО 17, 

ТОА 17, 

ТОА ск 

Студенти отримали електронні 

варіанти лекцій, 

практичних завдань. Перевірка 

через електронну пошту 

Розробка методичних рекомендацій 

щодо виконання курсових робіт з 

курсу «Теорія та методика 

трудового навчання» 

Розробка навчальної програми та 

сілабуса 

7 Технологія приготування страв В.А. Яковлєва ТОКМО 17 Студенти отримали електронні 

варіанти практичних завдань, 

питання на самостійне 

опрацювання, індивідуальні 

завдання. Перевірка через 

електронну пошту 

 

8 Вступ до спеціальності В.А. Яковлєва ПЛПск 19, 

ПТск 19 

Студенти отримали електронні 

варіанти практичних завдань, 

питання на самостійне 

опрацювання, індивідуальні 

завдання. Перевірка через 

електронну пошту 

 

9 Теорія та методика професійного 

навчання 

В.А. Яковлєва ПСО 17, 

ПЛП ск17 

Студенти отримали електронні 

варіанти лекцій, 

практичних завдань, 

питання на самостійне 

опрацювання, індивідуальні 

завдання. Перевірка через 

електронну пошту 

Розробка навчальної програми та 

сілабуса 

 

10 Технологія швейного 

виробництва 

Драшко О.М. ТОКМО – 

19, ПЛП ск- 

19, ПЛП - 18 

По вайберу  через старосту 

групи, індивідуально 

Складання карт з по- вузлової 

обробки виробів 

11 Практикум у навчальних 

майстернях 

Драшко О.М. ПЛПск – 19, 

ПЛП – 

18,ТОКМО 

По вайберу  через старосту 

групи, індивідуально 

Розробка методичних рекомендацій 

з пошиття виробів 



– 18, 

ТОКМО - 17 

12 Системи і методи з 

конструювання одягу  

Драшко О.М ПЛПск – 19, 

ПЛП - 18 

По вайберу  через старосту 

групи, індивідуально 

Розробка  методичного матеріалу 

13 Конструювання засобами 

комп’ютерної графіки  

Драшко О.М ТОКМО - 17 По вайберу  через старосту 

групи, індивідуально 

Розробка варіацій з конструкції 

виробів 

14 Загальна педагогіка  Савченко 

Л.О.  

2 курс Інформування студентів через 

додаток Viber на телефоні, 

комп’ютері, на сайті кафедри 

педагогіки  

 

Оновлення навчальної програми та  

розробка сілабуса 

 

15 Теорія і методика проектної 

діяльності 

Савченко 

Л.О. 

5 курс Виконання проекту, 

спілкування через додатокViber 

на телефоні, та Gmailпошта. 

Розробка сілабуса 

 

16 Методика технологічної освіти  у 

системі «вчитель учень» 

Савченко 

Л.О.  

4 курс Інформування студентів через 

додаток Viber на телефоні, 

комп’ютері, на сайті кафедри 

педагогіки  

Розробка сілабуса. 

Підготовка до друку тез на 

педагогічні читання 29.04.20 р.  

КДПУ. 

17 Основи товарознавства в галузі Серьогіна 

І.Ю. 

ПСО 1 курс Дистанційне навчання 

здійснюється шляхом 

використання усіх можливих 

електронних інтернет-ресурсів, 

зокрема, платформа MOODLE, 

електронна пошта – виконання 

практичних робіт, 

лабораторних робіт, 

самостійної роботи згідно 

навчальної програми, 

індивідуальні консультації 

через мобільний зв’язок, 

спілкування по скапу тощо, 

опрацювання науково-

методичної літератури, 

1.Підготовка тестів з дисципліни 

«Основи харчових технологій». 

2.Підготовка до друку тез на 

педагогічні читання 29.04.20 р.  

КДПУ. 

3.Підготовка до друку фахової 

статті. 

4.Опрацювання матеріалів щодо 

стажування у Харківському 

торговельно-економічному 

інституті КНТЕУ з 10.03.20 по 

10.06.20 р. 

5.Підготовка до науково-

методичних семінарів кафедри. 

6. Підготовка до акредитації 



оформлення творчих проектів, 

створення презентацій та 

підготовка актуальних 

дискусійних тем з дисципліни.  

спеціальності «Професійна освіта», 

виконання ліцензійних вимог до 

навчальної діяльності, підготовка 

програм, сілабусів, анкетування 

студентів тощо. 

18 Інфраструктура закладів 

готельно-ресторанного 

господарства 

Серьогіна 

І.Ю. 

ПСО 3 курс Дистанційне навчання 

здійснюється шляхом 

використання усіх можливих 

електронних інтернет-ресурсів, 

зокрема, платформа MOODLE, 

електронна пошта – виконання 

практичних робіт, 

лабораторних робіт, 

самостійної роботи згідно 

навчальної програми, 

індивідуальні консультації 

через мобільний зв’язок, 

спілкування по скайпу тощо, 

опрацювання науково-

методичної літератури, 

оформлення творчих проектів, 

створення презентацій та 

підготовка актуальних 

дискусійних тем з дисципліни. 

 

19 Основи стандартизації, 

метрології та управління якістю 

Серьогіна 

І.Ю. 

ПСО, 

ПЛПск-18 

3 курс 

Дистанційне навчання 

здійснюється шляхом 

використання усіх можливих 

електронних інтернет-ресурсів, 

зокрема, платформа MOODLE, 

електронна пошта – виконання 

практичних робіт, 

лабораторних робіт, 

самостійної роботи згідно 

 



навчальної програми, 

індивідуальні консультації 

через мобільний зв’язок, 

спілкування по скайпу тощо, 

опрацювання науково-

методичної літератури, 

оформлення творчих проектів, 

створення презентацій та 

підготовка актуальних 

дискусійних тем з дисципліни. 

20 Виробниче навчання готельно-

ресторанних справ 

Серьогіна 

І.Ю. 

ПОСО 2 

курс 

Дистанційне навчання 

здійснюється шляхом 

використання усіх можливих 

електронних інтернет-ресурсів, 

зокрема, платформа MOODLE, 

електронна пошта – виконання 

практичних робіт, 

лабораторних робіт, 

самостійної роботи згідно 

навчальної програми, 

індивідуальні консультації 

через мобільний зв’язок, 

спілкування по скайпу тощо, 

опрацювання науково-

методичної літератури, 

оформлення творчих проектів, 

створення презентацій та 

підготовка актуальних 

дискусійних тем з дисципліни. 

 

21 Технологія побутової діяльності  Серьогіна 

І.Ю. 

ТОКМО 1 

курс 

магістри 

Дистанційне навчання 

здійснюється шляхом 

використання усіх можливих 

електронних інтернет-ресурсів, 

5 



зокрема, платформа MOODLE, 

електронна пошта – виконання 

практичних робіт, 

лабораторних робіт, 

самостійної роботи згідно 

навчальної програми, 

індивідуальні консультації 

через мобільний зв’язок, 

спілкування по скайпу тощо, 

опрацювання науково-

методичної літератури, 

оформлення творчих проектів, 

створення презентацій та 

підготовка актуальних 

дискусійних тем з дисципліни. 

22 Елементи декоративно-

прикладного мистецтва 

Серьогіна 

І.Ю. 

ТОКМО 4 

курс 

Дистанційне навчання 

здійснюється шляхом 

використання усіх можливих 

електронних інтернет-ресурсів, 

зокрема, платформа MOODLE, 

електронна пошта – виконання 

практичних робіт, 

лабораторних робіт, 

самостійної роботи згідно 

навчальної програми, 

індивідуальні консультації 

через мобільний зв’язок, 

спілкування по скайпу тощо, 

опрацювання науково-

методичної літератури, 

оформлення творчих проектів, 

створення презентацій та 

підготовка актуальних 

 



дискусійних тем з дисципліни. 

23 Сервіс у ресторанно-готельному 

бізнесі 

Серьогіна 

І.Ю. 

ТОКМО 4 

курс 

Дистанційне навчання 

здійснюється шляхом 

використання усіх можливих 

електронних інтернет-ресурсів, 

зокрема, платформа MOODLE, 

електронна пошта – виконання 

практичних робіт, 

лабораторних робіт, 

самостійної роботи згідно 

навчальної програми, 

індивідуальні консультації 

через мобільний зв’язок, 

спілкування по скайпу тощо, 

опрацювання науково-

методичної літератури, 

оформлення творчих проектів, 

створення презентацій та 

підготовка актуальних 

дискусійних тем з дисципліни. 

 

24 Методика виховної роботи Волкова Н.В. Гр.ТОКМО-

17; ПСО-17; 

ПЛП-17; 

ТОА-17 

Зв’язок ч-з старосту –

завданняViber, Email. 

Підготовка наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до науко метричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або WebofScience 

CoreCollection, участь у семінарах  

у та  конференція вітчизняного та 

закордонного рівня, підготовка 

методичної літератури  та робота 

над робочими програми; 

кафедральна тема: «Модернізація 

підготовки майбутніх 

фахівців професійно-педагогічного 



напрямку в умовах 

освітнього простору» 

Індивідуальна тема: 

«Теоретичні і методичні основи 

професійної підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів у 

галузі харчових 

технологій». 

25 Курсова робота з педагогіки Волкова Н.В. Гр.ТОКМО-

17; ПСО-17;  

ТОА-17 

Інд. консультування по 

моб.телефону та зв'язок Viber, 

Email. 

 

26 Кухні народів світу Волкова Н.В. ПСО-17 Зв’язок ч-з старосту –

завданняViber в академічну 

групу. 

Консультація по моб.телефону, 

Email. 

 

27 Кухні народів світу Волкова Н.В. ПСО-17 Зв’язок ч-з старосту –

завданняViber в академічну 

групу 

Консультація по моб.телефону, 

Email. 

 

28 Історія костюму та крою Волкова Н.В. ТОКМО-15-

1М 

Зв’язок ч-з старосту –

завданняViber в академічну 

групу 

Консультація по моб.телефону, 

Email. 

 

29 Практикум з художньої об-

ки8онструкційний матеріалів 

Волкова Н.В. ТОКМО-17 Зв’язок ч-з старосту –

завданняViber в академічну 

групу 

Консультація по моб.телефону, 

Email. 

 

30 Практикум з художньої об-

ки8онструкційний матеріалів 

Волкова Н.В. ТОКМО-16 Зв’язок ч-з старосту –

завданняViber в академічну 

 



групу 

Консультація по моб.телефону, 

Email. 

31 Спеціальний малюнок та основи 

композиції 

С.Л.Кучер ТОКМО-19 MOODLE, чат у Viber  

32 Конструювання і моделювання 

одягу з методикою викладання 

С.Л.Кучер ТОКМО-18 MOODLE, чат у Viber, 

листування у gmail.com 

Розробка конспекту лекцій; 

Розробка екзаменаційних питань 

33 Етнодизайн С.Л.Кучер ТОКМО-М-

15 
MOODLE, чат у Viber  

34 Основи формоутворення С.Л.Кучер ТОКМО-М-

15 
MOODLE, чат у Viber Розробка екзаменаційних завдань 

35 Спец малюнок та основи 

композиції 

С.Л.Кучер ПЛП-ск-18 MOODLE, чат у Viber Розробка словника-довідника 

36 Моделювання швейних виробів С.Л.Кучер ПЛП-ск-18 MOODLE, чат у Viber Розробка опорного конспекту 

лекцій до курсу 

37 Декоративне оздоблення одягу та 

аксесуарів 

С.Л.Кучер ПЛП-ск-18 MOODLE, чат у Viber Розробка методичного посібника з 

курсу 

 


