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«23» січня 2023 р.   № 16/01-20 

 Начальникам місцевих органів  

у сфері управління освітою 

Директорам закладів освіти  

обласного підпорядкування  

 

Про проведення  

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 2023 рік, з 

обов’язковим виконанням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 

2020 року № 1236 та запровадженням на території України  воєнного стану згідно з 

Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, від 14 березня 2022 

року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року №259/2022, від 17 травня 2022 року № 

341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 2022 року № 757/2022, 

з метою підвищення рівня професійної майстерності керівників гуртків образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва, пошуку нових форм та методів роботи з 

вихованцями в дистанційному форматі та опанування ними подальшого розвитку 

художньої майстерності в Комунальному закладі «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 31 січня 2023 року з 11.00 до 14.00 відбудеться обласний 

онлайн-семінар для керівників гуртків образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва за темою «Роль народного мистецтва в реалізації концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді в закладах позашкільної освіти».  

До участі в семінарі запрошуються керівники гуртків образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва закладів позашкільної, загальної середньої та 

інших закладів освіти Харківської області. 

Для участі в онлайн-семінарі необхідно до 30 січня 2023 року зареєструватися за 

посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRVzsWCF24xwzAy_p8bqvmHHTSnK

ueiDdtNu_JZvRACDTjbQ/viewform 

Семінар відбудеться в синхронному режимі у додатку Google Meet 

Посилання на семінар: https://meet.google.com/aas-whuh-vcg 

Довідки за телефонами: (095) 80 40 814; (097) 39 65 864 – Світлана Кандиба 

  

Директор   оригінал підписаний                                    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА  

 
Світлана Кадиба (097) 39 65 864 
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Додаток 

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від  23.01.2023 №16/01-20 
 

       Програма обласного онлайн-семінару 

для керівників гуртків образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв 

 закладів позашкільної освіти 

 
   

Дата проведення: 31.01.2023 

Платформа: Google Meet 

Час проведення:11.00-14.15  

Організатор: КЗ «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» 

Тема: «Роль народного мистецтва в реалізації концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді в закладах позашкільної освіти» 

 

План проведення  

 

Час 

проведення 
Найменування заходів 

11.00 - 11.10 

 

Привітання учасників семінару. Програма семінару. 

Світлана Кандиба – методист Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

11.10 – 11.40 «Патріотична символіка на сучасних писанках і її вплив на свідомість 

молодого покоління»  

Лариса Волкова – керівник зразкового художнього колективу гуртка 

писанкарства «Дивосвіт» Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», народний майстер, 

член Національної спілки майстрів народного мистецтва України.  

11.40 - 12.20 

 

Майстерклас «Створення ляльки-мотанки «Сестра милосердя» як  

засіб національно-патріотичного виховання гуртківців закладу 

позашкільної освіти» 

Ольга Кайгородцева – керівник гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво»    Комунального закладу «Зачепилівський будинок дитячої 

та юнацької творчості» при Комунальному закладі «Зіньківщинський 

ліцей» Зачепилівської селищної ради Красноградського району 

Харківської області. 

(Матеріали та інструменти для роботи: біла тканина, мішковина 

або льон, білі нитки, червоні нитки муліне, червона стрічка 0,5 см., 

бежева або біла стрічка 0,5 см., клеєвий пістолет та стержень до 

нього, тверда основа (тканина або папір або картон), ножиці) 

12.20 - 12.50 

 

«Методичні рекомендації для  керівників гуртків з декоративних 

профілів. Віртуальна екскурсія до музею етнодизайну кафедри 

образотворчого мистецтва факультету мистецтв ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди»                                                      

Людмила Лісунова – доцент кафедри образотворчого мистецтва 

Харківського національного педагогічного університету імені                 



Г.С. Сковороди, член Національної спілки майстрів народного 

мистецтва України 

12.50 - 13.30 Майстерклас «Намисто-комір «Вишиванка». Розбір та виготовлення 

елементу коміра з бісеру».     

Світлана Кодацька – керівник гуртка  «Бісерне рукоділля 

Комунального закладу  «Валківський Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Валківської міської ради Харківської області.  

(Матеріали та інструменти для роботи: бісер: червоний, чорний, 

білий. Номер 10. Біконус  розміром 2*3 або бусини чи бісер 3-4 розміру 

Нитка для бісероплетіння. Голка бісерна. Ножиці. Стеклярус. 

Килимок.) 

13.30 - 14.00 

 

«Виставки традиційного мистецтва як спосіб візуального осягнення 

концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в 

закладі позашкільної освіти (на прикладі виставок Харківського 

обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва)» 

Наталя Педан – завідувачка відділу дослідження та відродження 

декоративно-прикладного мистецтва Комунального закладу 

«Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» 

14.00 - 14.10 

 

Підбиття підсумків семінару.  

Кандиба Світлана Вікторівна – методист Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

 

 
 


