


Тематичний план підвищення кваліфікації  

викладачів ПСМНЗ, хореографічних відділів закладів позашкільної 

мистецької освіти, керівників аматорських  

хореографічних колективів 

  

 в КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича» 

Циклова комісія «Класична хореографія»,  

                      «Народна хореографія», «Сучасна хореографія» 

 

1.Цикл загальноосвітньої підготовки 
 

№ 

Предмет 

Г
о

д
и

н
и

 

Тема Викладач 

1. Українська мова 

2 
«Новий український правопис: історія, 

зміни, нововведення» 

Величко Т.П., 

викладач 

вищої категорії  

Циклова комісія 

«Загальноосвітні 

дисципліни» 

 

2 
«Культура мовлення сучасного 

фахівця» 

Величко Т.П., 

викладач  

вищої категорії  

Циклова комісія 

«Загальноосвітні 

дисципліни» 

 

 2. 
Психологія  

Педагогіка 

2 
«Практичні аспекти психології в 

педагогічній діяльності» 

Чернишова У.В., 

викладач 

1 категорії  комісія 

Циклова комісія 

«Загальноосвітні 

дисципліни» 

 

2 

«Майстерність педагогічного 

спілкування або педагогіка як 

мистецтво» 

 

Чернишова У.В., 

викладач  

1 категорії  

Циклова комісія 

«Загальноосвітні 

дисципліни» 

2 
«Застосування методів переконання та 

стимулювання в навчальному процесі» 

Чернишова У.В., 

викладач 

1 категорії  

Циклова комісія 

«Загальноосвітні 

дисципліни» 



2 
«Музична психологія.  

Музика та мозок» 

Сомкіна Г.Б., 

завідувачка 

відділом 

практичного 

навчання, викладач 

вищої категорії, 

методист 

Циклова комісія 

«Хорове 

диригування» 

 

3. Правознавство 2 «Правова система України» 

Пугачова Н.О., 

викладач  

вищої категорії, 

методист 

Циклова комісія 

«Загальноосвітні 

дисципліни» 

 

4. 
Інклюзивне 

навчання 
2 

«Інклюзія в мистецькій освіті від 

перспектив до практики» 

Сомкіна Г.Б., 

завідувачка 

відділом 

практичного 

навчання, викладач 

вищої категорії, 

методист  

Циклова комісія 

«Хорове 

диригування» 

 

5. 
Музична 

інформатика 

2 
«Знайомство з цифровим світом 

музики» 

Сомкіна Г.Б., 

завідувачка 

відділом 

практичного 

навчання,  

викладач  

вищої категорії, 

методист  

Циклова комісія 

«Хорове 

диригування» 

 

2 

«Використання можливостей нотного 

редактора Musescore в дистанційному та 

очному викладанні музично-

теоретичних дисциплін» 

Слободенюк О.Л., 

викладач вищої 

категорії, старший 

викладач 

Циклова комісія 

«Теорія музики» 

 

 



Цикл професійно - практичної підготовки 
 

№ Предмет годи

ни 

Тема Викладач 

1. 
Класичний, народний, 

сучасний танець 

1 

«Вправи на підлозі на середині 

залу(партерна гімнастика).» 

 

Стас К.С. 

викладач 

1 
«Екзерсіс біля станка обличчям до 

опори» 

Стас К.С. 

Викладач 

 

2 

«Культура рухів як одна зі складових 

успішного вивчення 

народно-сценічного танцю» 

Шеляпіна Т.А. 

вищої категорії, 

старший 

викладач 

 

2 
«Основні принципи партерної техніки» 

(сучасний танець) 

Коннова М.В. 

Викладач 

 

2 
«Особливості техніки обертання у 

танці «Джаз – модерн»» 

Коннова М.В. 

Викладач 

 

1 
«Імпровізація як засіб розвитку 

креативності танцівників» 

Коннова М.В. 

Викладач 

 

1 
«Екзерсіс класичного танцю біля станка 

на середині залу» 

Бляхарська А.О. 

Викладач 

 

2. 

Методика роботи з 

хореографічним 

колективом 

1 

«Зразки української народної 

хореографічної творчості відомих 

танцювальних колективів України» 

Залевський В.В. 

викладач 

вищої категорії 

 

1 

«Значення хореографічного мистецтва у 

виховному процесі молодшого 

покоління» 

Коннова М.В. 

викладач 

2 

«Основні вимоги відбору дітей та 

методика навчально-виховної роботи в 

дитячому хореографічному колективі» 

Коннова М.В. 

викладач 

3. Майстер - класи 

1 «Танцювальне мистецтво Закарпаття» 

Курочкіна С.В. 

викладач  

вищої категорії 

 

1 
«Урок народно-сценічного танцю на 

основі українського танцю» 

Курочкіна С.В. 

викладач  

вищої категорії 

 

1 
«Танцювальне мистецтво  

Волино-Поліського регіону» 

Курочкіна С.В. 

викладач  

вищої категорії 

 



1 

«Вправи на підлозі  

(партерна гімнастика)» 

(група 5-7 років) 

Стас К.С 

викладач 

1 

«Екзерсіс біля станка (Обличчям до 

опори» «Allegro» 

(молодша група 7-9 років) 

Стас К.С 

викладач 

1 

«Побудова малюнків танцю та 

синхронне виконання рухів 

виконавцями» 

Залевський В.В. 

викладач 

вищої категорії 

 

1 
«Робота над технікою у чоловічому та 

жіночому танці (трюки, оберти, дроби)» 

Залевський В.В. 

викладач вищої 

категорії 

 

1 «Основні принципи партерної техніки» 

Коннова М.В. 

Викладач 

 

1 
«Екзерсіс класичного танцю  

на середині залу» 

Бляхарська А.О. 

Викладач 

 

1 
«Екзерсіс класичного танцю  

біля станка» 

Бляхарська А.О. 

Викладач 

 

 


