Звіт кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти
щодо впровадження елементів дистанційного навчання (06.04-10.04.2020 р.)
№
1

Назва дисципліни
Основи музичновиконавської майстерності

Форма
навчання Курс,
(денна,
група
заочна)
денна
2БПДМ

Вид
занять

2

Основи музичновиконавської майстерності.

Денна

2БПДМ

індивіду
альні

3

Основи музичновиконавської майстерності

Денна

2 курс

Інд.
(вокал)

Основи музичновиконавської майстерності

денна

4

2 БПДМ

Форма зворотного
зв’язку «викладачстудент»

Через ел. пошту та вайбер
інд

БПДМ

Форма елементів
дистанційного навчання

Інд.

Листування за
допомогою
приватних
повідомлень, аналіз
відеоматеріалів
Відеоролики у Вайбер,
Листування за допом
консультації в телефонному приватних повідомл
режимі
ень, телефонний
зв’язок
Viber. Відео урок, відео
Листування за
допомогою
репетиції
приватних
повідомлень,
відеозв’язок
(Viber)
Робота над розбором
Листування за
музичного твору, розбір
допомогою Viber
мелодії; розбір басів; розбір
музичного тексту

П.І.П.
викладачів
Барановська І.Г.

Якименко Ю.І.

Біцюк О.В.

Вацьо М.В.

Блок теоретичних питань
5

Основи музичновиконавської майстерності

денна

2 БПДМ

Інд.

Google пошта.
Теоретичний тематичний
матеріал у формі розробок
індивідуальних занять,
тести, відеоуроки,
практичні відеозаняття з
муз. інструменту

Листування за
допомогою
приватних
повідомлень
електронною
поштою,
відеозв’язок

Тодосієнко Н.Л.

6

Гра на дитячих музичних
інструментах

7

Гра на дитячих музичних
інструментах

8

Гра на дитячих музичних
інструментах

9

Гра на дитячих музичних
інструментах.

денна

денна

1 ДО

1БПДМ

інд

Інд.

денна

1 РДЛ

Інд.
Інд.

Денна

1РДЛ
1ОДП

10

Гра на дитячих музичних
інструментах

Денна

1ОДП

Інд.

11

Гра на дитячих музичних
інструментах

денна

1 курс,
РДЛ

Інд.

12

Гра на дитячих музичних
інструментах

Денна

1 РДЛ

Інд.

Через ел пошту та вайбер

Листування зі студентами
через повідомлення у Viber

Листування за
допомогою
приватних
повідомлень, аналіз
відеоматеріалів
Зв’язок (відео та
аудіо) зі студентами
у Viber, Zoom
Viber

Барановська І.Г.

Skype,Viber,
відеозв’язок,
відеоконференції

Маринчук Т.Т.

Коваль Т. В.

Теоретичні та практичні
Ліхіцька Л.М.
матеріали, аудіо та відео
матеріали.
Відеоролики у Вайбер,
Листування за допом Якименко Ю.І.
консультації в телефонному приватних повідомл
режимі
ень, телефонний
зв’язок
Надання методичних
рекомендацій з аналізу
дитячого репертуару у
вайбер і скайп, створення
планів-конспектів з
основних тем програми,
розв’язання тестових
завдань
«Google Classroom», вайбер

Листування за
Москалюк А.М.,
допомогою
приватних
повідомлень,
відеозв’язок
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.

13

Гра на дитячих музичних
інструментах

денна

1-ОДП

Інд.

Теорет.питання з
муз.грамоти.

Листування за
допомогою Viber

Вацьо М.В.

14

Гра на дитячих музичних
інструментах.

денна

1ОДП

Інд.

Листування
електронною
поштою.

Добровольська Р.О.

15

Гра на дитячих музичних
інструментах

денна

1 РДЛ

Інд.

Теоретичні та практичні
матеріали, аудіо та відео
матеріали. Google
пошта,дистанційно
Надання інд. завдань:
опрацювати теоретично
нотний, платформа «На
урок»; перевірка завдань та
надання консультацій

Шикирінська О.А.

16

Гра на дитячих музичних
інструментах

денна

І РДЛ

Інд.

17

Методика формування
компетентності в мистецькій
освітній галузі

18

Основи образотворчого
заочна
мистецтва з методикою
керівництва зображувальною
діяльністю дітей
Методика формування
денна
компетентності в мистецькій
освітній галузі
Методика формування
денна

Листування за
допомогою приватн.
(групових та інд.)
повідомл. (вайбер,
ФБ), аудиозв., відео
констатація гри,
скріншоти
виконаних тестів
Листування за
допомогою
приватних
повідомленнь
електронною
поштою,
відеозв’язок
Листування
за
допомогою
приватних
повідомлень на ел.
пошту
Листування зі
студентами через еmail, відеозвіти,
консультації за
допомогою
месенджерів Viber,
WhatsApp.
Підготовка

19

20

денна

2 АППІ
2 БПДМ

П.з.

2 ВДПЗ

пз.

2 АППІ

пз

2 БПДМ

пз

Google пошта.
Теоретичний тематичний
матеріал у формі розробок
індивідуальних занять,
тести, відеоуроки,
практичні відеозаняття з
муз. інструменту
Листування зі старостами
через повідомлення у Viber

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

виконання, електронні
підручники

Тодосієнко Н.Л.

Коваль Т. В.

Дабіжа Л.П.

21

22
23
24
25

26

компетентності в мистецькій
освітній галузі
Основи образотворчого
мистецтва з методикою
керівництва зображувальною
діяльністю дітей
Образотворче мистецтво з
методикою навчання
Образотворче мистецтво з
методикою навчання
Образотворче мистецтво з
методикою навчання
Методика навчання освітньої
галузі «Технології»

Художня праця та основи
дизайну

студентами тек з
результатами
виконання творчих
робіт.

денна

2 БПДМ

пз.

денна

3 АППІ

пз.

денна

3 БПДМ

пз.

денна

3 ОДП

пз.

денна

3 ОДП

пз
лз

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

денна

3 ОДП
3 ПДЛ

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.

Старовойт Л.В.

Старовойт Л.В.

27

Теорія і практика мистецької
діяльності

денна

1 АППІ
1 БПДМ

пз
лз

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

28

Інновації та технології в
сучасному мистецтві

денна

Маг ПО

пз

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

29

Основи мистецької
діяльності з практикумом

денна

4 БПДМ

лк
пз

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.

30

Дипломна робота
Курсова робота

денна
заочна

Маг
ДО
ПО

Дипл./ку Підготовка статей до
рс. роб.
звітної науково-практичної
конференції,
консультування у написанні
1 розділу дипломного
дослідження

31

Гра на дитячих музичних
інструментах

Денна

1 РДЛ

Інд.

32

Гра на дитячих музичних
інструментах

Денна

Інд.

33

Гра на дитячих музичних
інструментах

Денна

1 РДЛ
1 ОДП
2БПДМ
1 РДЛ
1 ОДП
2БПДМ

34

Основи
музично-виконавської
майстерності.

Денна

2БПДМ

Інд.

35

Основи
музично-виконавської
майстерності.
Основи
музично-виконавської
майстерності.

Денна

ВПДМ

Інд.

аудіозапис муз.
творів

Денна

2БПДМ

Інд.

аудіозапис розпівок і
пісень

36

Інд.

Концертмейстери
Знаходження і передача
нотного
матеріалу
аудіозапис муз.
творів
Знаходження і передача
нотного
матеріалу,аудіозапис муз.
творів по viber
аудіозапис розпівок і
пісень

Viber, Google пошта.
Листування за
допомогою
приватних
повідомлень.

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

Viber

Вічавська О.С.

листування в
приватних
повідомленнях Viber
Viber листування в
приватних
та групових
повідомленнях
Viber листування в
приватних
та групових
повідомленнях
Viber

Андрійців О.М.
Граб О.Д.

Граб О.Д.

Вічавська О.С.

листування в
Андрійців О.М.
приватних
повідомленнях Viber

