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«21» жовтня 2021 р.   № 01-20/441  

 Начальникам місцевих органів  

у сфері управління освітою 

 

Директорам закладів освіти обласного 

підпорядкування 

 

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 плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, враховуючи 

обов’язкове виконання вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», від 

22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами від 29 грудня 

2020 року № 1347), 28 жовтня 2021 року з 11.00 до 14.00 відбудеться обласний семінар-

практикум для керівників гуртків образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва «Сучасні методи та підходи до викладання мистецьких дисциплін у закладах 

позашкільної освіти» в дистанційній формі (програма додається). 

           До участі в семінарі-практикумі запрошуються керівники гуртків образотворчого 

та декоративно-прикладного  мистецтва, методисти закладів позашкільної освіти.  

          Для участі в заході необхідно до 27 жовтня 2021 року зареєструватися  за 

посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1woGxVI2HxQgqQFgSvXMfQlGxCGP-

tmi7rTZhgcqMGHI/edit?usp=sharing  

Посилання на конференцію Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j/78907570926?pwd=cDRMZWh1YkhYaXl4bjd6SWIxU1U3Zz09 

Идентификатор конференции: 789 0757 0926 

Код доступа: 03NH4k 

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

          Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

 

 Директор   оригінал підписано                             Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА  

 
 

Надія Нейкалюк, 700-38-46 
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Додаток 

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від 20.10.2021 № 441 
 

Програма обласного семінару-практикуму 

для керівників гуртків образотворчого та декоративно-прикладного  

мистецтва закладів позашкільної освіти  

 
   

Дата проведення: 28.10.2021 

Платформа: zoom-конференція 

Час проведення:11.00-14.00  

Організатор: КЗ «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» 

 

Тема: «Сучасні методи та підходи до викладання мистецьких дисциплін  

у закладах позашкільної освіти» 

 
 

План проведення  
 

11.00-11.10 

 «Завдання сучасної художньої освіти в сфері образотворчого мистецтва» 

          Надія Нейкалюк, завідувачка відділу образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

 

11.10-11.30  

«100-річчя Харківської художньої школи: історія, здобутки»  

          Ірина Сідельова, завідувачка відділу Харківського художнього музею 

 

11.30-12.00 

«Виставка як наочний засіб викладання мистецьких дисциплін у закладах позашкільної 

освіти» 

Наталя Педан, завідувачка відділу дослідження та відродження декоративно-

прикладного мистецтва Комунального закладу «Обласний організаційно-методичний 

центр культури і мистецтва» 

 

12.00-12.30 

«Графічне мистецтво: сучасні методи та підходи в гуртковій роботі» 

Людмила Лісунова, доцент кафедри образотворчого мистецтва Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, член Національної 

спілки майстрів народного мистецтва України, керівник гуртка «Образотворче 

мистецтво» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

 

 

 

 

 



12.30-13.00 

«Методика викладання натюрморту. Особливості виконання рисунку натюрморт з 

гіпсовим рельєфом».  

Владислав Литвиненко, викладач спецкурсу рисунку і живопису Харківського 

приватного академічного художнього ліцею Харківської області 

 

13.00-13.30 

Майстер-клас «Тюльпани з фоміорану. Використання сучасних методик в дистанційній 

роботі»  

Альона Гужва, керівник гуртка образотворчого мистецтва «Жар-птиця»  

Дергачівського будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області 

 

13.30-14.00 

Майстер-клас з  різблення по дереву «Орнаменти: тригранно-виїмчасте різблення по 

дереву» 

Ігор Лавриненко, керівник зразкового художнього колективу гуртка «Різблення 

по дереву» Комунального закладу «Золочівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Золочівської селищної ради Харківської області  

 

14.00- 14.10 

Підбиття підсумків семінару.  

Надія Нейкалюк, завідувачка відділу 
 


