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ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 

Вітальне слово ректора Національного 

університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка, доктора 

педагогічних наук, професора, 

дійсного члена (академіка) НАПН 

України, академіка Української 

технологічної академії 

Носка Миколи Олексійовича 

 

Вітальне слово декана факультету 

фізичного виховання, доктора 

педагогічних наук, доцента 

Гаркуші Сергія Васильовича 

 

Вітальне слово в .о. директора  

КЗ «Обласний центр народної 

творчості» Чернігівської обласної ради, 

голови Чернігівського обласного 

осередку Національної хореографічної 

спілки України, кандидата 

педагогічних наук, доцента 

Солонець Юлії Юріївни 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ 

 

1. Розвиток освітніх інноваційних процесів у 

вищій та середній школі. Використання 

сучасних технологій в педагогічних 

діяльності (докторант, к. пед. наук, 

доцент кафедри фізичного виховання та 

хореографії) – Козерук Ю.В. 

2. Психотерапевтичний ефект занять 

хореографією (заступник декана з виховної 

роботи, докторант, к. пед. наук, доцент 

кафедри педагогіки, психології та 

методики фізичного виховання) – 

Воєділова О.М 

3. Хореографія як напрямок 

здоров’язберігаючих технологій на уроках 

фізичної культури (аспірант, викладач 

кафедри фізичного виховання та 

хореографії) – Олейник А.І. 

4. Сучасний танець: історія становлення та 

особливості розвитку (аспірант, викладач 

кафедри фізичного виховання та 

хореографії) – Хольченкова Н.М. 

5. Фізіологічні основи виміру оздоровчого 

ефекту занять фізичними вправами (к. біол. 

наук, доцент кафедри біології, лікар) – 

Полетай В.М. 

 

Презентація проекту Танцювальна Олімпіада 

«OLIMPIC FIRE DANCE» від кафедри 

фізичного виховання та хореографії 

Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

 
 
 

ПРОГРАМА ФОРУМУ 

 

10.30 – 11.00 (зала засідань) – з’їзд учасників, 

реєстрація, кава 

11.00 – 12.20 (зала засідань) – пленарне 

засідання 

12.20 – 12.40 – круглий стіл, фахове 

обговорення 

12.40 – 13.00 – кава пауза, дружнє 

спілкування 

13.00 – 14.00 (актова зала) – творчий звіт  

хореографічних колективів університету, 

танцювальних гуртків та студій м. Чернігова, 

керівниками яких являються студенти та 

випускники факультету фізичного виховання 

спеціалізації «хореографія» 

14.30 – 15.30 (зала хореографії 

гуртожиток № 3) – майстер-клас з 

контемпорарі  від студентки магістратури 

факультету фізичного виховання 

НУ «Чернігівський колегіум»  

імені Т.Г. Шевченка,  

Шевчук Ангеліни 

15.00 – 16.00 (зала хореографії 

гуртожиток № 3) – майстер-клас з хіп-хопу та 

хаусу від студента магістратури факультету 

фізичного виховання НУ «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка,  

Власенко Володимира 


