Звіт кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти
щодо впровадження елементів дистанційного навчання (12.05-16.05.2020 р.)
№

Назва дисципліни

Форма
навчання Курс,
(денна,
група
заочна)
денна
1 ДО

інд

Ел пошту та вайбер
У гугл клаcі

Вид
занять

Форма елементів
дистанційного навчання

1

Гра на дитячих музичних
інструментах

2

Загальне фортепіано

денна

(музпед)

інд

По вайберу

3

Гра на народних
інструментах

денна

2БХГ

інд

По вайберу

4

Гра на дитячих музичних
інструментах

заочн

1ГДПЗ

інд

Ел пошту та вайбер

5

Практикум суміжних
дисциплін

Заоч
(музпед)

інд

По вайберу

6

Гра на дитячих музичних
інструментах

заочн

інд

Ел пошту та вайбер

1БПДЗ

Форма зворотного
зв’язку «викладачстудент»
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень, аналіз
відеоматеріалів
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень

П.І.П.
викладачів
Барановська І.Г.

Барановська І.Г.

Барановська І.Г.

Барановська І.Г.

Барановська І.Г.

Бровчак Л.С.

7

Історія мистецтва

денна

3БПДМ

пз

Блоки теоретичного
матеріалу за темами занять,
практичні завдання та
зразки їх виконання

8

Гра на дитячих музичних
інструментах

Денна

1-ОДП

інд.

9

Гра на дитячих музичних
інструментах.

денна

1ОДП

10

Основи музичновиконавської майстерності

денна

2БПДМ

11

Гра на дитячих музичних
інструментах

1БПДМ

Google
пошта,
Viber,
дистанці
йно
Google
пошта,
Viber,
дистанці
йно
Інд.

опитування та закріплення
знань з теорії
музики,вивчення пісенного
матеріалу для дошкільників
Теоретичні та практичні
матеріали, аудіо та відео
матеріали.

12

Гра на дитячих музичних
інструментах

денна

1 РДЛ

Інд.

13

Теорія і практика мистецької
діяльності

заочна

1 БПДЗ
2 чол.

14

Технології мистецької освіти

заочна

15

Гра на дитячих музичних
інструментах

Денна

денна

Листування за
допомогою
приватних
повідомлень. Google
пошта
переписка по
Viber,аудіозапис

Бровчак Л.С.

Листування Viber,
Google пошта
відеозв’язок Viber.

Добровольська Р.О.

Теоретичні та практичні
матеріали, аудіо та відео
матеріали.

Листування Viber,
Google пошта.
відеозв’язок Viber,
відеоповідомлення

Добровольська Р. О.
Граб О.Д.

Листування зі студентами
через повідомлення у Viber
та зв’язок у ZOOM
Viber. Теоретичні та
практичні матеріали, аудіо
та відео матеріали.

Зв’язок (відео та
аудіо) зі студентами
у Viber, ZOOM
Viber

Коваль Т. В.

пз

Viber. Теоретичні та
практичні матеріали, аудіо
та відео матеріали.

Viber

Ліхіцька Л.М.

магістри

пз

Viber. Теоретичні та
практичні матеріали, аудіо
та відео матеріали.

Viber

Ліхіцька Л.М.

1ОДП

Індивід.

Робота над помилками у
здійсненому художньо-

Skype,Viber,
електронна пошта

Маринчук Т.Т.

Вацьо М.В.

Ліхіцька Л.М.

16

Гра на дитячих музичних
інструментах

денна

17

Гра на дитячих музичних
інструментах

18

Гра на дитячих музичних
інструментах

заочна

1 дош.
012

ІНД.

19

Теорія і практика мистецької
діяльності

заочна

1 БПДЗ

ІНД.

20

Гра на дитячих музичних
інструментах

денна

1 РДЛ

інд.

21

Основи музичновиконавської майстерності

денна

2 БПДМ

інд.

денна

1 РДЛ

1 РДЛ

Інд.

інд.

педагогічному аналізі
музичних творів для
слухання музики у
початковій школі
(письмово, Viber).
Теоретичні та практичні
матеріали, аудіо та відео
матеріали.

Листування за
Москалюк А.М.
допомогою
приватних
повідомлень,
відеозв'язок. «Google
Classroom»
Завдання кожного заняття
листування
за Сідлецька Т.І.
надсилаються студентам ел. допомогою
ел.
поштою
пошти
sidletska79@gmail.com
sidletska79@gmail.co
m,
Viber,
консультації
по
мобільному
телефону.
Відеоуроки: Professional
Відеозв’язок
Тодосієнко Н.Л.
Xylophone – відеозаняття з
муз. інструменту в Play
market (металофон).
Відеоуроки: Professional
Відеозв’язок
Тодосієнко Н.Л.
Xylophone – відеозаняття з
муз. інструменту в Play
market (металофон).
Відеоуроки: Professional
Листування за
Тодосієнко Н.Л.
Xylophone – відеозаняття з
допомогою
муз. інструменту в Play
приватних
market (металофон) та
повідомленнь
фортепіано в програмі
електронною
Piano crash.
поштою,
відеозв’язок
Відеоуроки: Professional
Листування за
Тодосієнко Н.Л.
Xylophone – відеозаняття з
допомогою

22

Гра на музичних
інструментах

денна

1 ОДП

ІНД.

23

Основи музичновиконавської майстерності

денна

2 БПДМ

ІНД.

муз. інструменту в Play
market (металофон).
Теоретичний тематичний
матеріал у формі розробок
індивідуальних занять,
тести, відеозаняття з муз.
інструменту. Проведено
відеоуроки: гра
інструментальних
музичних творів на
металофоні, виконання
вокальних творів (дитячі
пісні).Фортепіано в
програмі Piano crash та
Piano від Gismart.
Фортепіано в програмі
Piano crash.Відеоуроки,
розробки індивідуальних
занять, тести, практичні
відеозаняття з муз.
інструменту (металофон).
Фортепіано в програмі
Piano crash та Piano від
Gismart.Фортепіано в
програмі Piano
crash.Теоретичний
тематичний матеріал у
формі розробок
індивідуальних занять,
тести, відеозаняття з муз.
інструменту. Проведено
відеоуроки: гра
інструментальних
музичних творів на
металофоні, виконання

приватних
повідомленнь
електронною
поштою,
відеозв’язок

Листування за
допомогою
приватних
повідомленнь
електронною
поштою,
відеозв’язок
Листування за
допомогою
приватних
повідомленнь
електронною
поштою,
відеозв’язок

Бриліна В.Л.

Бриліна В.Л.

24

Гра на дитячих музичних
інструментах

денна

1 РДЛ

25

Осн. муз. інстр. (фортепіано)

Музпед:
1БСОМ
М

26

Концертм. клас

1ММХ

Інд.

2 БСОММ

27

Гра на дитячих музичних
інструментах

заочна

28

Основи музичновиконавської майстерності.
Приймук Дарина
Прудивус Юлія
Пуршега Валентина

Денна

1ГДПЗ

2БПДМ

Інд.

вокальних творів (дитячі
пісні).
Надання інд. завдань:
- підготовка до заліку:
вибір репертуару;
- повтор матеріалу з
музичної грамоти;
- відео звіт виконання
модульного завдання із
врахуванням зауважень;
- самостійна робота (гра
на металофоні) або за
відсутності
муз.
інструмента гра на
«німій клавіатурі»;
- в
телефонному
режимі / відео Вайбер
перевірка завдань та
надання консультацій.

Надання інд. завдань:
- вивчення музичної грамоти;
- самостійна робота (гра на
металофоні)
або
за
відсутності муз. інструмента
гра на «німій клавіатурі»;
- виконання
завдань
відповідно вимого до заліку;
- в телефонному режимі /
відео Вайбер перевірка
завдань та надання
консультацій.
індивіду Відеозв’язок у Вайбер,
альні
перевірка виконаних
завдань, консультації у
вигляді навчальних
роликів, робота з

Телефонний звязок,
листування за
допомогою приватн.
(групових та інд.)
повідомл. (Вайбер,
ФБ), відео
констатація гри на
муз. інструменті або
на німій клавіатурі
під акомпанемент
(Вайбер відео).

Шикирінська О.А.

Телефонний зв’язок,
листування за
допомогою приватн.
(групових та інд.)
повідомл. (Вайбер,
ФБ, ел. пошта).

Шикирінська О.А.

Запитання і звіт про
виконану роботу у
вигляді приватних
відеоповідомлень у
Вайбері,

Якименко Ю.І.

виконавськими помилками
29

Гра на дитячих музичних
інструментах.

Денна

Інд.

Відеозв’язок у Вайбер,
перевірка виконаних
завдань, консультації у
вигляді навчальних
роликів, ознайомлення зі
складними музичними
розмірами

Запитання і звіт про
виконану роботу у
вигляді приватних
відеоповідомлень у
Вайбер

Якименко Ю.І.

пз.
лз.

Блоки теоретичного
матеріалу за темами занять,
ілюстративні матеріали,
відеоматеріали, практичні
завдання та зразки їх
виконання, електронні

Листування зі

Дабіжа Л.П.

1РДЛ
1ОДП

30

Образотворче мистецтво з
методикою навчання

денна

3 АППІ

підручники

31

Образотворче мистецтво з
методикою навчання

денна

3 БПДМ

пз.
лз.

Блоки теоретичного
матеріалу за темами занять,
ілюстративні матеріали,
відеоматеріали, практичні
завдання та зразки їх
виконання, електронні
підручники

студентами через еmail, відеозвіти,

консультації за
допомогою
месенджерів Viber,
WhatsApp.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт
Листування зі
студентами через еmail, відеозвіти,

консультації за
допомогою
месенджерів Viber,
WhatsApp.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих

Дабіжа Л.П.

32

Образотворче мистецтво з
методикою навчання

денна

3 ОДП

залік

Блоки теоретичного
матеріалу за темами занять,
ілюстративні матеріали,
відеоматеріали, практичні
завдання та зразки їх
виконання, електронні
підручники

33

Образотворче мистецтво з
методикою навчання

заочне

3БПДЗ

лк
пз

Блоки теоретичного
матеріалу за темами занять,
ілюстративні матеріали,
відеоматеріали, практичні
завдання та зразки їх
виконання, електронні
підручники

34

Методика формування
компетентності в
мистецькій освітній галузі

заочне

2БПДЗ

лз
пз

Блоки теоретичного
матеріалу за темами занять,
ілюстративні матеріали,
відеоматеріали, практичні
завдання та зразки їх
виконання, електронні
підручники

робіт
Листування зі

Дабіжа Л.П.

студентами через еmail, відеозвіти,

консультації за
допомогою
месенджерів Viber,
WhatsApp.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт
Листування зі

Дабіжа Л.П.

студентами через еmail, відеозвіти,

консультації за
допомогою
месенджерів Viber,
WhatsApp.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт
Листування зі
студентами через еmail, відеозвіти,

консультації за
допомогою
месенджерів Viber,
WhatsApp.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт

Дабіжа Л.П.

35

Методика навчання освітньої денна
галузі «Технології»

3 ОДП

пз
лз
залік

Блоки теоретичного
матеріалу, питання для
самопідготовки,
відеоматеріали,
фотоматеріали, практичні
завдання

36

Художня праця та основи
дизайну

денна

3 ОДП
3 ПДЛ

пз
лз
залік

Блоки теоретичного
матеріалу, питання для
самопідготовки,
відеоматеріали,
фотоматеріали, практичні
завдання

37

Теорія і практика мистецької
діяльності

денна

1 АППІ
1 БПДМ

пз
лз

Блоки теоретичного
матеріалу, питання для
самопідготовки,
відеоматеріали,
фотоматеріали, практичні
завдання, тестування

Листування за
допомогою
приватних
повідомлень,
консультації через
Viber, Google пошта,
Google Classroom.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт, фотозвіт.
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень,
консультації через
Viber, Google пошта,
Google Classroom.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт, фотозвіт.
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень,
консультації через
Viber, Google пошта,
Google Classroom.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт, фотозвіт.

Старовойт Л.В.

Старовойт Л.В.

Старовойт Л.В.

38

Інновації та технології в
сучасному мистецтві

денна

Маг ПО

пз

Блоки теоретичного
матеріалу, питання для
самопідготовки,
відеоматеріали,
фотоматеріали, практичні
завдання

39

Основи мистецької
діяльності з практикумом

денна

4 БПДМ

пз

Блоки теоретичного
матеріалу, питання для
самопідготовки,
відеоматеріали,
фотоматеріали, практичні
завдання

40

Трудове навчання з
методикою формування
компет. в технологічній
освітній галузі

заочна

1БПДЗ

лк
пз
лз

Блоки теоретичного
матеріалу, питання для
самопідготовки,
відеоматеріали,
фотоматеріали, практичні
завдання

Листування за
допомогою
приватних
повідомлень,
консультації через
Viber, Google пошта,
Google Classroom.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт, фотозвіт.
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень,
консультації через
Viber, Google пошта,
Google Classroom.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт, фотозвіт.
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень,
консультації через
Viber, Google пошта,
Google Classroom.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт, фотозвіт.

Старовойт Л.В.

Старовойт Л.В.

Старовойт Л.В.

41

Художня праця та основи
дизайну

заочна

3 ГДПЗ

лк
пз

42

Дипломні роботи
Курсові роботи

денна
заочна

Маг.
Бакал.
ДО
ПО

дипл./
курс.
роб.

43

Гра на дит. муз. інструм.

Денна

1 РДЛ
1 ОДП

Інд.

44

Гра на дит. муз. інструм.

Денна

1 РДЛ
1 ОДП

Інд.

45

Гра на дитячих музичних
інструментах

денна

1 РДЛ

Інд.

Блоки теоретичного
матеріалу, питання для
самопідготовки,
відеоматеріали,
фотоматеріали, практичні
завдання

Листування за
допомогою
приватних
повідомлень,
консультації через
Viber, Google пошта,
Google Classroom.
Підготовка
студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт, фотозвіт.
консультування у написанні Zoom, Viber, Google
розділів дипломного
пошта.
дослідження
Листування за
Публічний захист курсових допомогою
робіт он-лайн режим
приватних
повідомлень.
записувала супровід ,
аккомпанемент до пісень чи
музичних творів і
відправляла в viber
викладачам або в групи
студентів.
аудіозапис муз.
творів
відеозаписи, аудіозаписи

Viber листування в
приватних
та групових
повідомленнях,
відеозв’язок ZOOM
листування в
приватних
повідомленнях Viber
Viber

Старовойт Л.В.

Старовойт Л.В.
Бровчак Л.С.
Ліхіцька Л.М.
Коваль Т.В.
Барановська І.Г.
Вацьо М.В.
Шикирінська О.А.
Бриліна В.Л.
Граб О.Д.

Пров. концертмейстер
Андрійців О.М.
Концертмейстер
Вічавська О.С.

