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Лекція 
Семінарське /практичне 
заняття 



07.04
вівторок

Тема 5. Стилі навчання у творчому середовищі. Моделі творчої особистості в контексті педагогічної діяльності.
1. Опрацювання самостійних завдань із тематики семінарського заняття.
2. Виконання проекту 1.
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm
навчальна платформа Moodle
канал Телеграм
10.04
п’ятниця 
Тема 5. Педагогічне управління творчою навчальною діяльністю учнів. Стилі навчання у творчому середовищі.

1. Опрацювання літератури для дискусії.
2. Підготовка дискусії на тему «Стилі навчання у творчому середовищі».
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm
навчальна платформа Moodle
канал Телеграм
10.04
п’ятниця

Тема 5. Стилі навчання у творчому середовищі. Моделі творчої особистості в контексті педагогічної діяльності.
1. Опрацювання самостійних завдань із тематики семінарського заняття.
2. Виконання проекту 1.
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm
навчальна платформа Moodle
канал Телеграм
14.04
вівторок

Тема 6. Педагогічна творчість і проектна діяльність.
1. Опрацювання самостійних завдань із тематики семінарського заняття.
2. Виконання проекту 1.
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm
навчальна платформа Moodle
канал Телеграм
17.04
п’ятниця 
Тема 6. Педагогічна творчість і проектна діяльність.

1. Опрацювання літератури для дискусії.
2. Підготовка дискусії на тему «Метод проектів у творчому середовищі».
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm
навчальна платформа Moodle
канал Телеграм
17.04
п’ятниця

Тема 6. Педагогічна творчість і проектна діяльність.
1. Опрацювання самостійних завдань із тематики семінарського заняття.
2. Виконання проекту 1.
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm
навчальна платформа Moodle
канал Телеграм
21.04
вівторок

Тема 7. Спілкування і комунікація у контексті педагогічної творчості.
1. Опрацювання самостійних завдань із тематики семінарського заняття.
2. Виконання проекту 1.
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm
навчальна платформа Moodle
канал Телеграм
24.04
п’ятниця
Тема 7. Педагогічне спілкування як творчий процес.

1. Опрацювання літератури для дискусії.
2. Підготовка дискусії на тему «Моделі комунікації у творчій діяльності».
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm
навчальна платформа Moodle
канал Телеграм
24.04
п’ятниця

Тема 7. Спілкування і комунікація у контексті педагогічної творчості.
1. Опрацювання самостійних завдань із тематики семінарського заняття.
2. Аналіз наукової статті.
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm
навчальна платформа Moodle
канал Телеграм






