
«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ» 
 

для вчителів музичного мистецтва закладів освіти, концертмейстерів, акомпаніаторів 
закладів освіти 

 
період проходження: з 11 червня 2020 по 26 червня 2020 року 

 
Опис досягнутих результатів навчання: 

• Готовність до ефективного використання в практичній діяльності основних принципів, 
методів та підходів до особливостей мистецького навчання. 

• Здатність застосовувати сучасні педагогічні технології, в тому числі й інформаційні, для 
забезпечення якості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, закладах 
початкової мистецької освіти та позашкільних закладах освіти. 

• Отримання знань про системи духовних, професійно-педагогічних, етико-естетичних 
цінностей у навчально-виховній та організаційній діяльності вчителя мистецтва, 
музичного мистецтва. 

• Здатність розуміти значущість національної культури і мистецтва для виховання і 
розвитку особистості учня, цінує полікультурність світу і здатний керуватися у своїй 
діяльності сучасними принципами полікультурної толерантності, діалогу і 
співробітництва. 

• Здатність орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, отримувати інформацію 
та оперувати нею відповідно до власних потреб, потреб закладу загальної середньої 
освіти, вимог сучасного інформаційного суспільства, ефективного використання 
можливостей інформаційних і web – технологій. 
• Знання та розуміння концепції інклюзивної освіти 
• Володіти вміннями організовувати ефективне і продуктивне інклюзивне навчання. 

1 Бабій Олена Михайлівна 
Загальноосвітня україно-італійська школа "Всесвіт" І-
ІІ-ІІІ ступенів яка заснована на власності 
Житомирського обласного благодійного фонду "Арка" 

2 Білошицька Марія Володимирівна Коростенська зош №5 
3 Білошицький Микола Васильович Коростенська міська гімназія 
4 Благодир Володимир Іванович Корненський ОНЗ 

5 Камінська Алла Мар'янівна КНЗ "Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат" Житомирської обласної 

6 Качуровська Катерина Миколаївна Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 м.Житомира 
7 Лук’янчук Іванна Василівна Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 
8 Лукомська Лариса Василівна Іршанський нвк  

9 Луценко Віктор Васильович Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 м.Житомира 
ім.гетьмана Івана Виговського 

10 Марчевська Юлія Петрівна Новоград-Волинський ліцей ім.Л.Українки 
11 Михайлицька Ольга Сергіївна Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 м.Житомира 
12 Назаренко Ірина Михайлівна Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 

13 Нестерова Ангеліна Іванівна Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 
ім.В.Г.Короленка м.Житомира 

14 Окунєва Марія Станіславівна Житомирський навчально-виховний комплекс № 25 

15 Павленко Олександр Борисович Колодянська зош І-ІІІ ступенів Новоград-Волинський 
район 

16 Прокопенко Римма Іванівна              Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 



м.Житомира 

17 Пустовіт Валентина Михайлівна Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 
ім. Я.Домбровського м.Житомира 

18 Семеній Олена В'ячеславівна Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 
ім.М.Очерета 

79 Сторожук Віра Анатоліївна Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 
імені Василя Михайловича Кавуна 

20 Тищенко Світлана Іванівна Корненський ОНЗ 
21 Філоненко Олександр Русланович Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 

22 Чижевський Олександр 
Констянтинович 

КНЗ "Потіївська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів" Житомирської обласної ради 

23 Ярощук Інна Володимирівна Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 м.Житомира 
ім.гетьмана Івана Виговського 

 


