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Від 05.02.2016 р. № 02-07 

На № ______ від ________ 20 16р. 
Директорам обласних, Київського  

міського центру, палаців дитячо-

юнацької творчості естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої  та технічної творчості 

 

 

Про проведення Всеукраїнського  

семінару-практикуму для голів обласних  

та міських методичних об’єднань гуртків  

декоративно-ужиткового та образотворчого 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»  

з 2 до 4 березня 2016 року Українським державним центром позашкільної 

освіти спільно з Волинським державним центром естетичного виховання учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів у місті Луцьку 

буде проведено Всеукраїнський семінар-практикум для голів обласних та 

міських методичних об’єднань гуртків декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва. 

До участі у семінарі запрошуються голови обласних та міських 

методичних об’єднань, керівники гуртків образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва (по 2 представники від регіону).  

 Заїзд та реєстрація учасників 02 березня 2016 р. до 11.00 за адресою:       

м. Луцьк, проспект Відродження, 24, готель «Профспілковий». Орієнтовна 

вартість проживання: одномісний номер – 303 грн./добу, двомісний – 363 

грн./добу, тримісний – 130 грн./добу, номер «Люкс» – 560 грн./добу з однієї 

особи. Сніданок від 30 грн. (не входить у вартість проживання). Проїзд від 

автовокзалу: маршрутним таксі №2, 17 до зупинки «Міська лікарня № 2», від 

залізничного вокзалу: маршрутним таксі № 2 до зупинки «Міська лікарня № 2». 

 Від’їзд учасників 04 березня після 13.00 год.  

         Просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях.  
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        Витрати на відрядження учасників здійснюються за рахунок організації, 

що відряджає.  

 Для участі у семінарі необхідно до 16 лютого ц.р. надіслати заявку на 

електронну адресу vdcev@yandex.ua або поштову адресу: 43024, Волинська 

область, м. Луцьк, вул. В’ячеслава Чорновола, 3, Волинський державний центр 

естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних акладів. 

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

(контактна особа – Наумець Алла Федорівна), у місті Луцьку (066) 21–55–271 

(контактна особа – Чапко Наталія Степанівна). 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 
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Додаток 

до листа УДЦПО 
від 05.02.2016 № 02-07 

 

 

План 

проведення Всеукраїнського семінару-практикуму для голів обласних 

та міських методичних об’єднань гуртків 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва: 

«Методика формування цінностей громадянина і патріота засобами 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва» 

 

 

Термін проведення: 2 - 4 березня 2016 року 

Місце проведення: м. Луцьк  

  

 

2 березня, середа 

 

До 11.00         Заїзд, реєстрація та поселення учасників семінару 

                       (проспект Відродження, 24, готель «Профспілковий») 

12.00 – 12.15   Відкриття семінару-практикуму  

                        (вул. В. Чорновола, 3, ВДЦЕВ).  

                        Вітальне слово 

                        Мишковець С.Є., заступник голови Волинської обласної    

                         державної адміністрації. 

12.15 – 13.00  Презентація роботи Волинського державного центру естетичного 

виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів «Створюємо позитивний імідж – 

працюємо на ситуацію успіху» - Дідик О.О.- директор ВДЦЕВ. 

13.00 – 13.30 Доповідь «Мистецтво соломоплетіння як один із видів 

народного мистецтва України» - Кравчук М.В., заслужений 

майстер народної творчості України, член  національної 

Спілки майстрів народного мистецтва України, вчитель 

образотворчого мистецтва, керівник  студії «Житечко» ЗОШ 

І-ІІІ ст. с. Купичів Турійського район). 

13.30 – 14.00     Кава-брейк. 

14.00 – 14.30 Презентація виставкових матеріалів національно-

патріотичного виховання «Наша творчість тобі, Україно!». 

14.30 – 15.45 Майстер-класи: 

     «Айріс фолдінг – веселкове складання» - Невядомська 

І.М., керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» Центру 

позашкільної освіти  м. Володимира-Волинського.  

   «Оберіг» - виготовлення виробів із соломи - Кравчук В., 

заслужений майстер народної творчості України, член 
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національної Спілки майстрів народного мистецтва України, 

вчитель образотворчого мистецтва, керівник студії 

«Житечко» ЗОШ І-ІІІ ст. с. Купичів Турійського району. 

 «Янгол-оберіг» - розпис плоских фігурок - Байдюк Н.Р., 

керівник студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» 

ВДЦЕВ. 

 «Підкова на щастя» - виготовлення виробів з природного 

матеріалу - Байдюк Н.Р., керівник студії образотворчого 

мистецтва «Дивосвіт» ВДЦЕВ. 

15.45 – 17.00      Ярмарок дитячої творчості «Кожна дитина – таланту перлина»  

(виготовлення оберегів для воїнів АТО). 

18.00 –  19.00    Вечеря.  

                        (Проспект Відродження, 24, готель «Профспілковий»). 

 

3 березня, четвер 

 

08.00 – 09.00 Сніданок (проспект Відродження, 24, готель 

«Профспілковий») 

09.30 – 11.30    Оглядова екскурсія містом. 

12.00 – 13.00    Акція «Дитячий оберіг для воїна»:  

                         Арт-марафон «Минуле і сучасне. Патріоти нації»;  

                         Флеш-моб «Стрічка патріота. Щасливі діти захисникам   

                          Вітчизни»; 

                          Благодійна акція «Підсолодимо життя солдатам»;  

                          Колективна інсталяція «Фото патріота»  

                          (театральний майданчик міста Луцька). 

13.30 – 14.00     Обідня перерва (проспект Волі, 6, кафе «Аліса»). 

15.00 – 15.10 Переїзд до Рожищенського Будинку дитячої творчості 

                          (м. Рожище, вул. Незалежності, 85.) 

 Знайомство з досвідом роботи Рожищенського Будинку 

дитячої творчості «Художньо-естетичний розвиток особистості 

в освітньому просторі позашкільного закладу» - Петрусевич 

Л.В., директор Рожищенського Будинку дитячої творчості 

(далі-РБДТ).  

15.10 – 15.40 Концерт «З Україною в серці» за участю творчих колективів         

Рожищенського Будинку дитячої творчості 

15.40 – 16.00 Огляд виставки  робіт образотворчого та декоративно-

ужиткового   мистецтва РБДТ. 

16.00 –- 17.00  Майстер-класи: 

 «Декоративне панно у національному стилі»  - Дика Н.В.,   

  керівник гуртка «Лозинка» РБДТ.  

«Під оберегом синьо-жовтого знамена»- виготовлення 

сувенірів магнітиків у формі державного прапора - Шевченко 

В.Ю., керівник гуртка «Художній дизайн, зразкової студії 
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декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Етюд» РБДТ; 

«Берегиня роду»- декорування ляльки-травомотанки - Тивонюк 

Л.В., керівник зразкової студії декоративно-ужиткового 

мистецтва «Чарівниця» РБДТ.  

17.30–18.00 Вечеря. (м. Рожище, вул. Незалежності, 85, Рожищенський 

Будинок дитячої творчості). 

 

4 березня, п’ятниця 

 

08.00 – 09.00 Сніданок  

                        (проспект Відродження, 24, готель Профспілковий»). 

09.30 – 10.30 Презентація робіт вихованців гуртків образотворчого та  

декоративно-ужиткового мистецтва області «На гостину до 

юних майстрів» за участю батьківського клубу «Творча 

родина»  (вул. В. Чорновола, 3, ВДЦЕВ) - Малець І.П., 

методист з образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва, Байдюк Н.Р., керівник студії образотворчого 

мистецтва «Дивосвіт». 

11.00 – 12.00 Круглий стіл. Підведення підсумків семінару-практикуму. 

12.00 – 12.30 Кава-брейк. 

Після    13.00      Від’їзд учасників семінару-практикуму. 
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