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Картка забезпечення дистанційного навчання  

з дисципліни «Основи образотворчого мистецтва з методикою 

керівництва» 

2 курс ОС бакалавр (заочна форма) 

групи: ІІ-ЗА, ІІ-ЗБ 

доцент С.О. Довбня  

 
Дата Час Вид 

заняття 

Тема  Зміст та завдання  max 

бал 

25 

березня 

2020 р. 

12.30 
15.20 

Лекція 

(4 год.) 

Методика і 

педагогічні 

технології 

розвитку 

особистості 

дитини в процесі 

образотворчої 

діяльності 

    Студентам опрацювати матеріал лекції 

(ел. пошта студентської групи); 

 зробити відповідні записи щодо 

проблемних питань в змісті лекції. 

 обговорити питання проблемного 

характеру в суб’єкт-суб’єктній  

взаємодії «викладач – студент» (ел. 

пошта so.dovbnia@gmail.com, чат, група 

Viber) 

 

26  

березня 

2020 р. 

11.00-

12.20; 

12.30-

13.50 

Семінар 

(4 год.), 

група 

ІІ-ЗБ 

Методика 

ознайомлення 

дітей дошкільного 

віку з творами 

образотворчого 

мистецтва 

Студентам групи  ІІ-ЗБ направити 

викладачу на ел. пошту 

so.dovbnia@gmail.com матеріали 

виконаних письмово завдань семінару: 

фото, скриншоти, скани для перевірки 

(14.00-14.45). 

 

14.00-

15.20 
Лекція 

(2 год.) 

 

Альтернативні 

підходи до 

планування 

образотворчої 

діяльності 

Студентам  опрацювати матеріал лекції 

(ел. пошта студентської групи); 

 зробити відповідні дописи щодо 

проблемних питань в змісті лекції; 

 обговорити питання проблемного 

характеру в суб’єкт-суб’єктній  

взаємодії «викладач – студент» (ел. 

пошта so.dovbnia@gmail.com, чат, група 

Viber) 

 

15.30– 

16.50; 

17.00- 
18.20 

Семінар 

(4 год.) 

ІІ-ЗА 

Методика 

ознайомлення 

дітей дошкільного 

віку з творами 

образотворчого 

мистецтва. 

Студентам групи  ІІ-ЗА направити 

викладачу на ел. пошту 

so.dovbnia@gmail.com матеріали 

виконаних письмово завдань семінару: 

фото, скриншоти, скани для перевірки 

(19.00-19.45). 

 

27 

березня 

2020 р. 

 

 

27 

березня 

2020 р. 

14.00- 

15.20 
Семінар 

(2 год.) 

ІІ-ЗА 

Методика 

навчання 

предметного, 

сюжетно-

тематичного і 

декоративного 

ліплення дітей 

дошкільного віку 

Студентам групи  ІІ-ЗА направити 

викладачу на ел. пошту 

so.dovbnia@gmail.com матеріали 

виконаних письмово завдань семінару: 

фото, скриншоти, скани для перевірки 

(14.00-14.45). 

 

15.30- 

16.50 
Семінар 

(2 год.) 

ІІ-ЗА 

Методика 

навчання аплікації 

дітей дошкільного 

віку 

Студентам групи  ІІ-ЗА направити 

викладачу на ел. пошту 

so.dovbnia@gmail.com матеріали 

виконаних письмово завдань семінару: 
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фото, скриншоти, скани для перевірки 

(15.30-16.00). 
17.00-

18.20 
Семінар 

(2 год.), 

група 

ІІ-ЗБ 

Методика 

навчання 

предметного, 

сюжетно-

тематичного і 

декоративного 

ліплення дітей 

дошкільного віку 

Студентам групи  ІІ-ЗБ направити 

викладачу на ел. пошту 

so.dovbnia@gmail.com матеріали 

виконаних письмово завдань семінару: 

фото, скриншоти, скани для перевірки 

(17.00-18.45). 

 

18.20- 

19.40 
Семінар 

(2 год.), 

група 

ІІ-ЗБ 

Методика 

навчання аплікації 

дітей дошкільного 

віку 

Студентам групи  ІІ-ЗБ направити 

викладачу на ел. пошту 

so.dovbnia@gmail.com матеріали 

виконаних письмово завдань семінару: 

фото, скриншоти, скани для перевірки 

(18.20-18.45). 

 

01 

квітня 

2020 р. 

12.30-

13.50 
Екзамен 

(письмо

вий) 

 

З дисципліни 

«Основи 

образотворчого 

мистецтва з 

методикою 

керівництва» 

Студентам групи ІІ-ЗА, ІІ-ЗБ направити 

викладачу на ел. пошту 

so.dovbnia@gmail.com матеріали 

виконаних письмово екзаменаційних 

завдань для перевірки  

(14.00-14.45). 

 

 

 

 

 


