
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

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

“МТС” +38 (050) 566-89-50; “Київстар” +38 (097) 751-98-81  

E-mail: u d c p ou a @ g ma i l . co m ;  e s t etu d c p o@ g ma i l . co m  ;  t e x n u d cp o @ g ma i l . c o m ;  m e t t o d2 @ g ma i l . co m   

W eb -s i t e : h t t p : / /u d c p o . co m .u a  
 

 

 
 

 

Від 19.03.2019 р. № 03-26 

Про проведення  

семінару-практикуму   

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018             

№ 1292 «Про затвердження Плану семінарів-практикумів для педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік» 10 -12 травня 2019 року у 

місті Мукачеві Закарпатської області Українським державним центром 

позашкільної освіти спільно з Мукачівським Центром дитячої та юнацької 

творчості буде проведено Всеукраїнський семінар-практикум для голів 

обласних методичних об’єднань гуртків вокального мистецтва на тему 

«Мистецькі пошуки в контексті сучасного сприйняття народної пісні». 

До участі у семінарі запрошуються голови обласних методичних об’єднань  

гуртків вокального мистецтва (по 2 представники від регіону).  

Заїзд і реєстрація учасників семінару - 10 травня 2019 року до 12.00 год. за 

адресою: м. Мукачево, вул.  Підопригори, 3, готель «Аметист». Орієнтовна 

вартість проживання - 350 грн/добу, харчування: сніданок - 90 грн, обід - 110 

грн, вечеря -100 грн. Увага! Бронювання місць у готелі відбувається самостійно 

до 25 квітня за телефоном (099) 521 - 54 - 31, адміністратор готелю (із 

зазначенням: учасник Всеукраїнського семінару-практикуму). 

Від’їзд учасників 12 травня 2019 року після 17.00. години. Просимо 

завчасно придбати квитки на зворотній шлях.  

Для участі у семінарі необхідно до 25 квітня 2019 року подати заявку згідно 

форми, що додається на електронну адресу: zastupnik.bsh@gmail.com.   

Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок 

організації, що відряджає або інших джерел фінансування не заборонених 

чинним законодавством України.   

За додатковою інформацією звертатись за телефонами: у місті Мукачеві  

(066) 378-45-25 - Готюр Лариса Богданівна, у місті Києві (044) 253-01-05 - 

Наумець Алла Федорівна. 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

Наумець (044) 253 - 01 - 05 

 Директорам обласних, Київського 

та міських центрів, палаців дитячо-

юнацької творчості, естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої  та  технічної  творчості 
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mailto:estetudcpo@i.ua
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http://udcpo.com.ua/
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Додаток  

до листа    УДЦПО 

                  від 19.03.19р. № 03-26 

 

Програма 

проведення Всеукраїнського семінару-практикуму для голів  

обласних методичних об’єднань гуртків вокального мистецтва   

на тему «Мистецькі пошуки в контексті 

сучасного сприйняття народної пісні» 

 

Дата проведення:   10-12 травня 2019 року 

Місце проведення: м. Мукачево (Мукачівський Центр дитячої та юнацької                  

                                 творчості  вул. Маргітича Івана, 11,) 

 

 10 травня 2019р. (п’ятниця) 

До 12.00 Заїзд, реєстрація, розміщення учасників семінару                       

(готель «Аметист» вул. Підопригори, 3) 

12.00 - 12.30 Обід (готель «Аметист» - замовлення самостійне). 

Виїзд до Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості  

12.30 - 13.15 Відкриття семінару-практикуму: 

Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна, начальник 

управління освіти, молоді та спорту Мукачівського 

міськвиконкому;  

Пенська Галина Яківна, директор Мукачівського Центру дитячої 

та юнацької творчості. 

13.15 - 13.45 Презентація діяльності Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості,  Пенська Галина Яківна, директор 

Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості 

13.45 - 14.00 Перерва 

14.00 - 15.00 Переїзд до обласної філармонії  

(м. Ужгород, площа Театральна, 10) 

15.00 - 16.30 Теоретична частина 

Лекція на тему: «Робота над характером і сценічним образом в 

народній пісні» (інтонація, стрій, звукоутворення, характер, 

стиль, сценічний рух і хореографія в хорових колективах, 

ансамблях з солістами) - директор, художній керівник 

Заслуженого академічного Закарпатського народного хору,  

головний диригент, Кавалер ордена Княгині Ольги II-III ступеня, 

Заслужений працівник культури України, доцент - Наталія 

Петій-Потапчук. Заслужена артистка України, солістка 

Заслуженого академічного Закарпатського народного хору - 

Яна Садварій та лауреат всеукраїнських і  міжнародних 

конкурсів, диригент - Василина Голянич. 

Практична частина 

Майстер – клас на тему: «Методика роботи з дитячим хором,  
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ансамблем, солістами 

16.30 - 17.30 Переїзд з міста Ужгорода до міста Мукачево 

18.00 - 18.40 Відкриття  Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю 

народного мистецтва «Смарагдові витоки» (пл. Кирила та 

Мефодія).  

Показові виступи вокальних ансамблів. 

18.40 - 19.00 Перерва. 

19.00 - 20.00 Практичне заняття на тему: «Головні календарні обряди 

українців весняного періоду «Веснянки».  

20.00 - 21.00 Вечеря.  

 

11 травня 2019р. (субота) 

08.30 - 09.00 Сніданок (готель «Аметист» - самостійне замовлення) 

09.00 - 12.30 Екскурсія до замку «Паланок» (за попереднім замовленням)  

12.30 - 15.00 Показові виступи учасників конкурсної програми по вокалу в 

рамках Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного 

мистецтва «Смарагдові витоки» (парк «Перемоги»). 

15.00 - 16.30 Майстер-клас з вокального мистецтва: «Основи сольного співу 

та критерії звучання голосу естрадного вокаліста», Наталія 

Шлагер – керівник студії естрадної пісні «Акорд» 

Мукачівського Центру дитячої та юнацької творчості. 

16.30 - 18.00 Екскурсія містом (Ратуша, центр міста). 

18.00 - 19.00 Вечеря (самостійне замовлення).  

 

12 травня 2019р. (неділя) 

08.30 - 09.00 Сніданок (готель «Аметист» - самостійне замовлення) 

09.00 - 12.00 Екскурсії (санаторій «Карпати», палац графів «Шенборнів», 

за попереднім замовленням)  

12.00 -13.00 Круглий стіл. Підведення підсумків семінару - практикуму. 

13.00 - 14.30 Обід.  

14.30 - 16.30 Гала-концерт переможців Міжнародного дитячо-юнацького 

фестивалю народного мистецтва «Смарагдові витоки» 

Після  17.00 Від’їзд учасників семінару. 
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Додаток №1 

 

 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському семінарі - практикумі  

для голів обласних методичних об’єднань гуртків вокального мистецтва 

на тему: «Мистецькі пошуки в контексті сучасного сприйняття  

народної пісні» 
 

 

№ 

 

П.І.Б. учасника, 

посада, 

конт. тел. 

 

Назва 

закладу 

Назва 

населеного 

пункту 

(область, місто 

та ін.) 

Час 

приїзду/від’їзду 

Екскурсії 

(так/ні) 

Замок 

Паланок 

Замок 

Шенборнів 

1       

2       

 

 


