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«08» листопада 2021 р.   № 01-20/459 

 Начальникам місцевих органів  

у сфері управління освітою 

 

Директорам закладів освіти обласного 

підпорядкування 

Про проведення обласного  

семінару-практикуму  

для керівників гуртків  

хореографічного мистецтва 

 

         Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (далі – Палац) повідомляє, що відповідно до плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 

2021 рік, з обов’язковим виконанням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

20 жовтня 2021р. № 1096  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р. № 1236», з метою підвищення рівня професійної майстерності 

керівників гуртків хореографічного мистецтва, ознайомлення їх з новими тенденціями 

розвитку сучасної  хореографії та обміну досвідом, 16 листопада 2021 року з 11.00 до 

15.30 на базі Палацу за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37, каб. 51, 2-й поверх, 

відбудеться обласний семінар-практикум для керівників гуртків хореографічного 

мистецтва «Сучасні теми в хореографічних постановках. Особливості підбору 

музичного матеріалу, лексики та образу» (далі – семінар-практикум).  Програма заходу 

додається. 

          До участі в семінарі-практикумі запрошуються керівники гуртків 

хореографічного  мистецтва закладів  освіти Харківської області. 

         Для участі в заході необхідно до 15 листопада 2021 року зареєструватися  за 

посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1Vi3VaCmCkO7faepU5nIW5ARRrAMmyJaImWi9U29Vx

AE/edit 

          У зв’язку з  епідеміологічною ситуацією формат проведення семінару-практикуму 

може бути змінено, про що буде повідомлено додатково.  

          Довідки за телефоном: (097) 915-56-56 – Олена Валеріївна Авраменко, завідувач 

відділу сучасної хореографії. 

          Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

  

Директор        оригінал підписано                                 Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА  
 

 

Тетяна Мусієнко, 067-99-18-005 
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Додаток 

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від 08.11.2021 № 01-20/459 
 

Програма обласного семінару-практикуму 

для керівників гуртків хореографічного мистецтва 

закладів освіти Харківської області 

 
   

Дата та час проведення: 16.11.2021 з 11.00 до 15.30 

Місце проведення: м. Харків, вул. Сумська, КЗ «ХОПДЮТ», каб. 51, 2-й поверх 

 

 

 

Тема: «Сучасні теми в хореографічних постановках. Особливості підбору 

музичного матеріалу, лексики та образу» 

 
 

План проведення 

  

10.30-10.50  Зустріч учасників семінару-практикуму. Реєстрація. 

11.00-12.15 «Сучасні теми в хореографічних постановках. Основні принципи руху в 

контемпорарі та модерн джазі»  

       Марія ЛІТВІНОВА, керівник гуртка сучасної хореографії Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», чемпіонка світу, 

Європи та України з бальних танців, суддя вищої категорії, член Президіуму федерації 

FNDL. 

12.15-13.00 Кава-брейк 

13.00-13.30 «Особливості підбору музичного матеріалу, лексики та образу» 

       Олена АВРАМЕНКО, завідувач відділу сучасної хореографії Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», суддя всеукраїнської 

категорії Асоціації сучасного та естрадного танцю України. 

 

13.30-14.15  Майстер-клас «Базові рухи хіп-хопу» 

       Олена КОВАЛЬЧУК, керівник гуртка хореографічного мистецтва Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», амбасадор 

вуличних культур, засновник School of Dance Pedagogy, автор тренінгів для педагогів 

хореографічних напрямків «Трикутник – Тренер. Батьки. Учень». 

14.15-15.00  Майстер-клас «Базові рухи хаус-дансу, синтез рухів різних стилей у джаз-

фанку» 

       Єлизавета ЛИСЕНКО,  керівник гуртка сучасної хореографії клубу сучасного танцю 

«Рапід» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 



творчості», чемпіонка України з сучасних танців, володарка нагороди АСЄТУ «Золота 

відзнака». 

 

15.00-15.30 Підбиття підсумків семінару. 

       Олена АВРАМЕНКО, завідувач відділу сучасної хореографії Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», суддя всеукраїнської 

категорії Асоціації сучасного та естрадного танцю України. 

 

 

 
 

 


