
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет педагогічної освіти 

Кафедра початкової та дошкільної освіти 

Навчально-наукова лабораторія Нової української школи 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи 

Кафедра теорії і методики початкової освіти 

Науково-дослідницька лабораторія початкової освіти 

 

 

  
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Регіонального науково-методичного семінару-практикуму: 

«Особливості організації мистецької освітньої галузі  

у Новій українській школі та дошкіллі» 

 

22 листопада 2022 року 
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Місце проведення: платформа Zoom 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/76459487019?pwd=QFQsBsN4Ih5sghdO3E28PF9E0L2jX8.1 

Meeting ID: 764 5948 7019 

Passcode: T4Gq8T 

 

Робоча мова: українська. 

 

 

Організаційний комітет семінару-практикуму: 

 

ПРОЦ Марта Орестівна – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, завідувач 

навчально-наукової лабораторії Нової української школи, кандидат педагогічних наук, 

доцент Львівського національного університету імені Івана Франка; 

 

ВІТЮК Валентина Володимирівна – професор кафедри теорії і методики початкової 

освіти,  завідувач науково-дослідницької лабораторії початкової освіти, доктор педагогічних  

наук, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/76459487019?pwd=QFQsBsN4Ih5sghdO3E28PF9E0L2jX8.1
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

МАЧИНСЬКА Наталія Ігорівна – завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, 

професор. 

ПРІМА Раїса Миколаївна – завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти 

Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор педагогічних наук, 

професор. 

ПРОЦ Марта Орестівна – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, завідувач 

навчально-наукової лабораторії Нової української школи, кандидат педагогічних наук, 

доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

ДОПОВІДАЧІ 

 

ГУРИН Олександра Михайлівна, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри гуманітарної освіти   

Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Мистецько-краєзнавчі проєкти у 

системі навчально-виховної 

роботи закладів освіти м. Львова 

 

ЯЦУН Мар'яна Олександрівна, 

вихователь-методист 

ЗДО «Барвінок» Львівської міської ради 

STREAM-освіта: додаймо трохи 

творчості до науки 

 

  

КОСЮТА Олександра Степанівна,  

вихователь, 

Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради 

Малювання в ЗДО: з досвіду 

роботи вихователя старшої 

дошкільної групи 

ПШ «Дзвіночок» 

 

БІЛОКУР Галина Анатоліївна, 

вчитель образотворчого мистецтва СЗШ 29 Львівської 

міської ради (м. Винники)   

 

 

Міжпредметна інтеграція 

викладання образотворчого 

мистецтва у початковій школі  
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МАЙСТЕР КЛАСИ 

 

ДЕЛЕНКО Валентина Богданівна, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

 

Виготовлення театру тіней 

 

ГНІРОВСЬКА Олена Зіновіївна,  

вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 10 

м. Луцька, викладач кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти  

Волинський національний університет імені Лесі 

Українки 

 

Мистецтво створення звуків 

 

ШЕЛОМАНОВА Юлія Миколаївна, 

асистент кафедри образотворчого мистецтва  

Волинський національний університет імені Лесі 

Українки 

 

Виготовлення новорічної листівки 
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НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

 
БАЧА Олена Вікторівна, 

викладач ВСП «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного 

університету імені Івана Франка» 

 

Естетичне виховання учнів у процесі 

реалізації завдань 

мистецької освітньої галузі у Новій 

українській школі 

КАПРАЛЬ Галина Володимирівна, 

керівник гуртка, методист, 

Ліцей № 80 Львівської міської ради  

Формування мистецьких компетентностей 

учнів початкової школи засобами 

народознавства 

 

НОВОСЕЛЬСЬКА Надія Тадеївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової та дошкільної освіти,   

Львівський національний університет імені 

Івана Франка  

 

Проблемно-евристичні технології на 

уроках інтегрованого курсу "Мистецтво" 

 

ЯВОРСЬКА Христина Олексіївна, 

асистент кафедри початкової та дошкільної 

освіти, аспірант кафедри загальної педагогіки 

та педагогіки вищої школи 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

 

 

Формування культурної компетентності 

здобувачів початкової освіти у процесі 

реалізації мистецької освітньої галузі  
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НАСТУПНІСТЬ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ДОШКІЛЛІ  

І ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

 

ВІНАРЧУК Наталія Миколаївна, 

асистент кафедри початкової та 

дошкільної освіти 

ЛНУ імені Івана Франка 

 

Використання LEGO-технологій як засіб 

розвитку творчих здібностей дошкільників 

на заняттях образотворчої діяльності в ЗДО 

ГАЙВОРОНСЬКА Зоряна Михайлівна, 

музичний керівник першої категорії, ЗДО 67 

м. Львів 

 

Вплив музики на інклюзивних дітей у ЗДО 

ЛОЗИНСЬКА Світлана Вікторівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової та дошкільної освіти,   

Львівський національний університет імені 

Івана Франка  

 

Художня творчість у роботі з дошкільниками 

ПІНДЕР Світлана Степанівна, 

практичний психолог другої категорії  

ЗДО 67 м. Львова 

 

Використання технології краплетерапії у 

роботі практичного психолога з дітьми 

дошкільного віку в умовах воєнного часу 

ШОЛОВІЙ Марія-Тереза Ігорівна, 

асистент кафедри початкової та 

дошкільної освіти 

ЛНУ імені Івана Франка 

 

Арттерапія як спосіб зняття тривожності в 

дітей в умовах воєнного часу 

 

 


