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«23» жовтня 2020 р.   № 330 

 Начальникам місцевих органів  

у сфері управління освітою 

 

Про проведення  в дистанційній формі 

обласного семінару-практикуму для  

керівників гуртків образотворчого та  

декоративно-прикладного мистецтва 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» повідомляє, що відповідно до постанов Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширення на території України 

коронавірусу COVID-19», від  22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, з метою підвищення кваліфікації 

керівників гуртків образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва закладів 

позашкільної освіти, 28 жовтня 2020 року з 11.00 до 14.00 відбудеться онлайн 

обласний семінар-практикум для керівників гуртків образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва за темою «Сучасні техніки декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва як засіб розвитку творчої активної особистості. Дистанційні 

форми роботи з учнівською молоддю» на платформі Zoom.  

           До участі в семінарі-практикумі запрошуємо керівників гуртків образотворчого 

та декоративно-прикладного  мистецтва, методисти закладів позашкільної освіти.  

Для участі у заході необхідно заповнити електрону заявку: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG_rRYV0mpBT01hIIv9HeGFPtnfSRKuUZro

C2ThO5qcwDhFg/viewform?usp=sf_link 

         Посилання для учасників семінару-практикуму на платформу Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/83905677461?pwd=NzIzZ3dIeVNwQnFaM0JKWS9GaFdQZz09 

Ідентифікатор конференції: 839 0567 7461  

Код доступа: qVn5EF 

 

Довідки за телефоном: (057)700-38-46, 067-779-36-88 Надія Нейкалюк   

 

  

     Директор     оригінал підписано                        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА  
 

      700-38-46, Нейкалюк  
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Програма обласного онлайн-семінару-практикуму 

для керівників гуртків образотворчого та декоративно-прикладного 

 мистецтва закладів позашкільної освіти  

                             

  Дата проведення: 28.10.2020 

Час проведення:11.00-14.00 

Ресурс: платформа Zoom  

 

Тема «Сучасні техніки декоративно-прикладного та образотворчого 

мистецтва як засіб розвитку творчої активної особистості. 

 Дистанційні форми роботи з учнівською молоддю» 

 

План проведення  

 

11.00-11.15  

«Розвиток творчої особистості дитини за допомогою технік образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва»  

Нейкалюк Надія Христофорівна, завідувач відділу образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

11.15-11.40  

«Можливості сучасних художніх матеріалів для творчого розвитку особистості у 

техніці «Вітраж»»   

Лісунова Людмила Володимирівна, доцент кафедри українського декоративно-

прикладного мистецтва та графіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди, член Національної спілки народних майстрів 

України 

11.40-12.00  

«Графіка – сучасна техніка образотворчого мистецтва та її вплив на розвиток творчої 

особистості дитини» 

Воловик Ганна Валеріївна, керівник гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

12.00-12.30 

«Використання хмарних сервірів для дистанційного навчання» 

Зінов'єв Дмитро Володимирович, фахівець І категорії Інституту післядипломної 

освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

12.30-13.00 

Майстер-клас «Картина в техніці шерстяна акварель «Лаванда»» 

Гончарова Оксана Миколаївна, керівник зразкового художнього колективу гуртка 

«Валяння шерсті» Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської області 

 

 

 

 



13.00-13.30  

«Дистанційні та онлайн-конкурси образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва: як допомогти вихованцям гуртків перемогти (практичні рекомендації 

небайдужим педагогам)» 

Лукашова Вікторія Леонідівна, методист відділу образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

13.30-14.00  

«Формування життєвої стійкості особистості в умовах дистанційного навчання»  

Мирошниченко Лілія Сергіївна, практичний психолог Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

14.00- 14.10 

Підбиття підсумків семінару.  
 

 


