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Від 22.02.21 р. № 02-21   

  Директорам          обласних,      Київського 

міського     центру,      палаців        дитячо –    

юнацької        творчості         естетичного  

виховання,       державних           будинків  

художньої   та   технічної           творчості 

 

 

Про проведення Всеукраїнського 

семінару – практикуму  

з хореографічного мистецтва 
 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р.   

№ 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти), 26 березня 2021 року у місті 

Львові Українським державним центром позашкільної освіти спільно з 

Центром  творчості дітей та юнацтва Галичини відбудеться Всеукраїнський 

семінар-практикум хореографічного мистецтва в форматі ZOOM (далі – 

семінар-практикум) для керівників та викладачів хореографічного мистецтва. 

До участі у семінарі-практикумі запрошуються керівники хореографічних 

колективів, викладачі хореографічних дисциплін, аспіранти, студенти, 

громадські організації. 

Під час семінару-практикуму передбачено: (відкриті уроки, майстер-класи, 

показові виступи, практичні заняття). 

Для участі у семінарі необхідно до 10 березня 2021 року надіслати заявку 

згідно форми, що додається на електронну адресу: vidlunnya@gmail.com. 

За додатковою інформацією звертатись за телефонами: у місті Львові         

38-066-738-94-13 (контактна особа - Олександр Плахотнюк). 
 

 

Директор                                                                                          Геннадій ШКУРА 
 

 

 

 

 

Надія Зубанова (044) 253 63 99 
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                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                               до листа УДЦПО 

             від ________р. № ___ 
 

 

Всеукраїнський семінар-практикум хореографічного мистецтва  

в форматі ZOOM (далі – семінар-практикум) для керівників та викладачів 

хореографічного мистецтва. 

 

Термін проведення: 26 березня 2021 року (п’ятниця) 

місце проведення: м. Львів 

 

09.30 – 10.00 Підключення до системи  ZOOM 

10.00 – 15.00 Практична частина  (відкриті уроки, майстер-класи, 

показові виступи, практичні заняття) 

15.00 – 15.30 Перерва 

15.30 – 16.30 Презентація наукових, методичних, та науково-

популярних видань 

16.30 – 17.00 Підведення підсумків семінару-практикуму 

 
Увага!!! Після подачі заявки, усі учасники отримають на електронну пошту посилання для 

підключення до семінару. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Додаток 2 

                             до листа УДЦПО 

               від ________р. №________ 

 

Заявка на участь  у 

Всеукраїнському семінарі-практикумі хореографічного мистецтва в форматі 

ZOOM  

26 березня 2021 року 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Науковий ступінь  

 

Вчене звання   

 

Місце роботи (навчання) 

 

 

Посада 

 

 

Поштова адреса для 

листування 

 

 

Телефон (з кодом міста), 

мобільний  

 

E-mail  

Участь 

Форма участі в семінарі-

практикумі 
Доповідь                Показ практичної частини           Слухач    

Тема доповіді/практичної 

частини 
 

Необхідність у презентації 

власних підручників, 

навчально-методичних 

розробок, проектів  

Так                           Ні   

Інше.   

 
 

 


