
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Кловський узвіз 8, м. Київ, 01021; т/ф (044) 253-75-25; тел. 253-95-86, 253-74-99, 253-63-99, 253-01-05  
 

“МТС” +38 (050) 566-89-50; “Київстар” +38 (097) 751-98-81; “Life” +38 (063) 673-19-61 
 

E-mail: u d cp ou a @gmai l . com ;  es t e tu @i .u a ;  t exn @i .u a ;  met t od 2 @gmai l . c om ;  Web - s i t e :  h t t p : / / u d cp o . com.u a  
 

 
 
 
 

Від 08.02. 2016р. № 02-09 

На № ______ від ________ 20 ___ р. 

                                                                      Директорам обласних, Київського 

міського центру, палаців дитячо-

юнацької творчості естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої  та технічної творчості 

 

 
Про проведення Всеукраїнського 

семінару-практикум для голів 

обласних та міських методичних 

об’єднань, керівників гуртків 

вокально-хорового мистецтва 

 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 

1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» 23 

березня 2016 року Українським державним центром позашкільної освіти 

спільно з Хмельницьким палацом дітей та юнацтва у місті  Хмельницьку 

відбудеться Всеукраїнський семінар-практикум для голів обласних та міських 

методичних об’єднань керівників гуртків вокально-хорового мистецтва на 

тему: «Формування вокально-хорових компетенцій вихованців художньо-

естетичного напряму освіти в позашкільному навчальному закладі». 

До участі у семінарі запрошуються голови обласних та міських методичних 

об’єднань, керівники гуртків вокально-хорового мистецтва (по 2 представники 

від регіону). 

 Заїзд та реєстрація учасників 23 березня 2016 р. до 09.00 год. за адресою 

Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва, вул. Свободи 2/1. 

Проїзд від залізничного вокзалу міста Хмельницького тролейбусами № 7, 

7а, 9, або маршрутними таксі № 2, 20 до зупинки «Торговий дім». 

Орієнтовна вартість проживання 75-185 грн./добу, харчування (обід) – 

орієнтовно 50 грн. з однієї особи. 

Для участі у семінарі необхідно до 16 березня 2016р. подати заявку на 

електронну адресу: palac_tdu@ukr.net 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetu@i.ua
mailto:texn@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
mailto:palac_tdu@ukr.net


Додаткова інформація за телефонами у місті Києві: (044) 253–01–05, 

контактна особа – Радченко Марина Володимирівна, у місті Хмельницькому: 

(0382) 65-62-26; (097) 294-59-53 – Джумига Ольга Володимирівна 

 

 

Директор          Г. А. Шкура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



                                                                                            Додаток  

                                                                                                            до листа УДЦПО 

  від 08.02.2016р. № 02-09 

 

 

Програма проведення 

Всеукраїнського семінару-практикуму для голів обласних та міських 

методичних об’єднань гуртків вокально-хорового мистецтва  

«Формування вокально-хорових компетенцій вихованців  

художньо-естетичного напряму освіти  

у позашкільному навчальному закладі» 

 

Термін проведення: 23 березня 2016року 

Місце проведення: м. Хмельницький 

 

23 березня (середа) 

09.00-09.30 Заїзд, реєстрація учасників семінару.  

Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва (I корпус, 2 

поверх, приймальня директора), вул. Свободи 2/1 

09.30-10.00 Відкриття семінару 

 Фасоля Олег Іванович,  директор Департаменту освіти і 

науки Хмельницької обласної державної адміністрації; 

 Дупляк Тетяна Василівна, в.о. начальника Хмельницького 

міського управління освіти; 

 Пилипак Марина Миколаївна, директор Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 

 Радченко Марина Володимирівна, завідувач відділом 

художньої творчості Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

10.00-10.30 Пленарне засідання: 

  «Організація навчально-виховної діяльності у музичних 

гуртках художньо-естетичного відділу» - Джумига Ольга 

Володимирівна, завідуюча художньо-естетичним відділом 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва;  

 «Репертуар, як засіб формування вокально-хорових 

компетенцій вихованців» -  Гуцал  Росіна Сергіївна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методик 

музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії 

10.30-11.00 Майстер-клас  

«Практичні прийоми навчання на заняттях ансамблевого співу 

(початковий рівень навчання)» - Казімірова Олена Іванівна, 

керівник Народного художнього колективу України театру 

естрадної пісні «Злагода» Хмельницького палацу творчості дітей 

та юнацтва, «Керівник гуртка-методист» 



11.00-11.45 Майстер-клас  

«Формування художньо-виконавських вмінь та навичок на занятті 

хорового співу (основний, вищий рівень навчання)» - Рудь Наталя 

Миколаївна, керівник Зразкового художнього колективу України 

хору «Тоніка» Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, «Керівник гуртка-методист» 

11.45-12.15 Майстер-клас  

«Спів a cappella, як засіб розвитку гармонічного слуху вихованців 

в естрадному вокальному колективі (вищий рівень навчання)» - 

Ремська Діна Сергіївна, керівник Народного художнього 

колективу України студії естрадного співу «Перлинки Поділля» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, «Керівник 

гуртка-методист» 

12.15-12.45 Майстер-клас  

«Рекомендації щодо інтерпретацій авторських творів» - 

Николишин Віктор Володимирович, лауреат Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів композиторів, кращий дитячий 

композитор по версії журналу «Пізнайко» 

12.45-13.30 Майстер-клас  

«Методика постановки дитячого голосу на індивідуальних 

заняттях з естрадного вокалу» - Воєдило Анастасія Віталіївна, 

музикознавець, вокальний тренер наймасштабнішого вокального 

відеопроекту м. Одеси «Я артист!», співачка 

13.30-15.00 Обід  

15.00-17.00 Гала-концерт V Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-

конкурсу юних вокалістів «Пісня над Бугом» 

17.00-17.30 Підведення підсумків семінару: 

 Пилипак Марина Миколаївна, директор Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 

 Джумига Ольга Володимирівна, завідуюча художньо-

естетичним відділом Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва. 

 Радченко Марина Володимирівна, завідувач відділом 

художньої творчості Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

Після 17.30 Роз’їзд учасників семінару 

 


