
ЗВІТ 

 _ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ  

ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ   
назва мистецької школи 

ПРО РОБОТУ ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД ТА КЕРІВНИЙ СКЛАД: 

 

1.1. Повна назва школи за Статутом:  

        Звенигородська дитяча школа мистецтв Звенигородської районної ради Черкаської області 

 

 

1.2. Фактична адреса закладу, телефон, факс, електронна пошта, сайт: 

         20200, Черкаська область, Звенигородський район, м. Звенигородка, просп. Шевченка, 77 

         тел. (04740) 2-56-91, (04740) 2-50-63 

         електронна пошта: muzschool@ukr.net  

               веб-сайт: http://artschool-zv.com.ua  

 

 
 

mailto:muzschool@ukr.net
http://artschool-zv.com.ua/
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1.3. Відомості про керівний склад закладу:  

Посада 

П.І.Б (повністю), 

контактний робочий та 

мобільний телефон 

Освіта 

(повністю назва навчального закладу, рік 

закінчення, освітня категорія) 

Стаж 

адміністратив

ної роботи 

Загальний 

педагогічний 

стаж 

Форма трудових 

відносин 

(безстроковий 

договір/ 

контракт) 

Директор Комаренко  Людмила  

Дмитрівна  

Конт.тел.: (04740) 2-56-91,  

моб.тел.:  0672858463 

Передвища - Уманське музичне училище,  

                         1982р. 

Освітня категорія - спеціаліст 

 

19 37 
безстроковий 

договір 

Заступник 

директора  з 

навчально-виховної 

роботи 

Боровик  Галина 

 Василівна 

Конт.тел. : (04740) 2-50-63, 

моб. тел.:0677849362 

Вища - Київський інститут  культури  

 ім.  О.Є. Корнійчука, 1990р. 

Освітня категорія  - спеціаліст 

Передвища - Черкаське державне  

музичне училище,1980р. 

23 39 
безстроковий 

договір 

 

ІІ. ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ТА ЗАВДАНЬ ШКОЛИ 

2.1. Цілі  та задачі у роботі педагогічного колективу – /мета роботи закладу та засоби її досягнення/ 

 

 Першочерговим завданням педагогічного колективу є навчання й виховання в учнів усіх відділів любові до 

мистецтва, зацікавленості й удосконалення навичок, набутих у процесі навчання; створення освітніх програм на основі 

типових за відповідними спрямуваннями та осучаснення змісту навчальних програм  з усіх предметів. Метою в роботі 

педагогічних працівників є виявлення й розвиток найбільш здібних здобувачів мистецької освіти та підготовка їх до 

вступу у мистецькі заклади. 
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2.2. Програмне забезпечення виконання поставлених задач /перелік навчальних програм та рівень їх затвердження/  

 

       Викладачі в повному обсязі забезпечені навчальними програмами згідно предметів, які викладаються у школі  
 

№ 

п/п 

Назва предмета Назва  програми Укладачі Рік видання 

 

1 Фортепіано Музичний інструмент фортепіано 

Програма для музичної школи (музичного відділення ПСМНЗ) 

О.Я. Бондаренко, І.В. Вавренчук, Н.І. Шуригіна Київ  2006 

2 Скрипка Музичний інструмент скрипка 

Програма для музичної школи, музичного відділення  ПСМНЗ 

О.Г. Боднар, Н.М. Варянко, В. М. Крук Київ  2007 

3 Кларнет Музичний інструмент кларнет 

Програма для музичної школи (музичного відділення ПСМНЗ) 

О.Ю. Мельник Київ  

 2005 

4 Труба Мідні духові інструменти  валторна, труба, тромбон, туба 

Програма та методичні рекомендації для ДМШ, ДШМ 

І.В. Якустіді Київ  1996 

Музичний інструмент труба Програма для музичної школи, музичного 

відділення ПСМНЗ (ШЕВ) 

В.В. Ожеван Київ 2014 

5 Сопілка Сопілка (проект) М.Т. Корчинський, В.О. Корчинська Київ  1997 

Сопілка 
Програма та методичні рекомендації для ДМШ 

Д.Д. Маркевич Київ 1993 

6 Баян Баян О.М. Кітрар Метод- 

кабінет 

УОМУ  2005 

Баян 

Програма для ДМШ та ДШМ 

В.С. Паньков 

В.М. Троценко 

Київ 1996 

7 Акордеон Акордеон 
Програма для ДМШ та ДШМ 

Е.О. Борисенко, В.В. Дойніков, О.К. Кобець 

В.К. Крат 

Київ 2001 

8 Бандура Бандура 

Програма для ДМШ та ДШМ 

С.В. Баштан, А.М. Шептицька Київ  2001 

Музичний інструмент бандура 

Програма 

для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ) 

Л.В. Грабовська, Н.П. Медвідь 

 

Київ 2015 

9 Домра Музичний інструмент домра 

Програма для музичної школи (музичного відділення ПСМНЗ) 

Т.М. Бастричкіна 

В.М. Кисіль … 

 

Київ  2005 
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10 Цимбали Навчальна програма по класу цимбалів 

для ДМШ (проект) 

М. Щербан 

 

Київ 1975 

Музичний інструмент цимбали 
Програма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ) 

 

О.П. Юрченко, М.Д. Кужба Київ 2016 

11 Гітара Музичний інструмент шестиструнна гітара 

Програма для музичної школи (музичного відділення ПСМНЗ) 

А.Л. Бойко, О.В. Черепович Київ  2005 

12 Саксофон Музичний інструмент саксофон 
Програма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ) 

Ю.В. Василевич, О.Ю. Мельник Київ 2005 

13 Ударні 

інструменти 
Музичний інструмент. Ударні інструменти 

Програма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ). 

Напрями: «Інструментальні класи», «Музичне мистецтво естради» 

О.П. Гончарик 

І.В. Мисько 

Київ 2007 

14 Сольний спів Сольний спів 

Програма для ПСМНЗ  «Клас сольного співу» 

Т.В. Климчик 

 

Київ  2004 

 

Клас сольного співу (академічний, естрадний) 
Програма для ПСМНЗ 

І.М. Євстіфеєва, М.М. Пілявський Київ 2003 

15 Хор Колективна музичення. Хор 

Програма та методичні рекомендації для інструментальних класів ПСМНЗ 

Т.П. Павленко Київ   2003 

Колективне музичення. Хор  
Програма для інструментальних класів та класу «Сольного співу» ПСМНЗ 

Т.В. Климчик 2005 

16 Хореографія Народно-сценічний танець 

Методика  викладача класичного танцю в училищі культури 

Л.Ю. Цвєткова 

Н.І. Демченко 

Київ 2001 

Класичний танець 
Програма для хореографічної школи, хореографічного відділення ПСМНЗ 

(ШЕВ) Напрямок: «Класичний танець» 

З.Н. Михайловська Київ 2008 

Народно-сценічний танець 
Програма для хореографічних шкіл та хореографічних відділень ПСМНЗ 

(ШЕВ) 

О. М. Тіщенко Київ 2012 

Спортивний бальний танець 

Програма для хореографічної школи,  хореографічного відділення ПСМНЗ 

(ШЕВ). Напрямок: «Спортивний бальний танець» 

І.О. Мірошник 

 

Київ 2006 
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Спортивний бальний танець 

Програма для хореографічної школи хореографічного відділення ПСМНЗ 

(ШЕВ) Напрямки: «Класичний танець», «Народно-сценічний танець» 

І.О. Мірошник 

 

Київ 2006 

17 Історія 

хореографіч- 

ного мистецтва 

Початковий курс історії хореографічного мистецтва 

Програма для хореографічних шкіл та хореографічних відділень ПСМНЗ 

(ШЕВ) 

О.А.Комаровська Київ  2012 

18 Образотворче 

мистецтво 
Рисунок 

Программа для ДХШ 

Г.Н. Бакун, Н.Е. Санозинский Київ  1989 

Рисунок 
Програма для художньої школи, художнього відділення ПСМНЗ (ШЕВ) 

Є.Г. Кочуєв Київ 2014 

Композиція 
Програма для художньої школи, художнього відділення ПСМНЗ (ШЕВ) 

Л.В. Кулешова Київ 2014 

19 Історія 

образотворчого 

мистецтва 

Начальный курс истории искусств 

Программа-конспект для 4-8 классов школ, гимназий, лицеев искусств и 

общеобразовательных школ 

В.Г. Давыдов 

 

Київ  1992 

Початковий курс історії образотворчого мистецтва Програма для 

ДШМ комплексного типу, художньої школи, художнього відділення 

ПСМНЗ (ШЕВ) 

Ю.В. Дудка Київ 2007 

Початковий курс історії образотворчого мистецтва 
Програма для художньої школи, художнього відділення ПСМНЗ (ШЕВ) 

М.М. Авдикович, О.М. Авдикович Київ 2007 

20 Історія 

театрального 

мистецтва 

Початковий курс історії театрального мистецтва 

Програма для театральних шкіл та театральних відділень ПСМНЗ (ШЕВ) 

О.А. Комаровська Київ 2012 

Початковий  курс історії мистецтв 

Програма-конспект 

В.Г. Давидов Київ  1992 

21 Музична 

література 
Українська та зарубіжна музичні літератури 

Програма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ) 

Я.А. Бодак, В.В. Гукова,  

О.В. Єпімахова та інші 

Київ   2008 

Українська музична література 

Світова музична література 

Розгорнутий тематичний план  для ПСМНЗ 

Ж.В. Борисевич, Т.В. Ведищева,  

Н.О. Хрустальова, Н.М. Яковчук 

Київ 2003 

22 Сольфеджіо Сольфеджіо Н.І.Солодовнікова Методкабінет 

УОМУ    

2005 
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Сольфеджіо 

Програма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ 

О. В. Єпімахова,  І. А. Жосан, В. В. Кулик Київ 2012 

23 Музична 

грамота 
Музична грамота і слухання музики 

Програма для хореографічних, театральних, художніх відділень дитячих 
шкіл і ліцеїв мистецтв та хореографічних шкіл 

Л.М. Карамушка, Н.М. Максимова Київ   1997 

Музична грамота і слухання музики 

Програма для театральної школи, театрального відділення ПСМНЗ 

Л.П. Букіна, Е.В. Земцов,  В.В. Шрага Київ 2008 

24 Загальне 

фортепіано 
Загальне фортепіано 

Програма для ДМШ і ДШМ 

В.І. Приходько Київ 1992 

25 Ансамбль Ансамбль 

Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв 

М.Ф. Розенталь Київ 1996 

Ансамбль скрипалів Т.М. Стан Хмельни 

цький 

2006 

Фортепіанний ансамбль 
Програма для ДМШ і ДШМ 

В.І. Титович, Р.С. Донська, І.Г. Перельот 

Г.М. Смєхова 

Київ 1998 

26 Ритміка і 

танець 
Ритміка і танець 

Програма для підготовчих груп ДМШ та ДШМ 

Л.Ю. Цвєткова Київ 1996 

Ритмика 
Программа для подготовительных групп ДМШ 

Н.Г. Коленцева, И.А. Богачек, И.И. Лукаш Київ 1998 

27 Оркестр 

народних 

інструментів 

Методичні вказівки з організації навчальних занять оркестру нар. інст. в 

ДШМ 

Г.Н. Майстренко, Л.Л. Дражниця Київ   1987 

 

2.3. Характеристика кадрового потенціалу школи 

 
 Кадрове забезпечення школи – основа якості початкової мистецької освіти. Її здійснюють педагогічні працівники, які мають 

фахову передвищу або вищу мистецьку освіту відповідного спрямування. Більшість викладачів школи – креативні педагоги, які 

застосовують неформальні підходи до своєї роботи, спрямовують свою педагогічну діяльність на задоволення мистецько-освітніх 

потреб здобувачів. Викладачі – активні суб’єкти в процесі власного професійного розвитку, які  систематично  підвищують свою 

майстерність та  кваліфікацію, відповідальні за результати своєї педагогічної діяльності. Це підтверджується великою кількістю 

успішних виступів учнів та викладачів на концертних заходах та творчих конкурсах усіх рівнів. 
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 2.3.1.Статистичні дані: 

ОСНОВНИЙ СКЛАД ПЕДПРАЦІВНИКІВ 
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о
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01 02 03 04  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

викладачі 27 19 7 1 - 3 12 9 3 1 7 6 15 - - 4 2 

концертмейсте

ри (без 

педагогічного 

навантаження) 

1 1     1     1      

 

 

СУМІСНИКИ 

викладачі 2 2 -   1 - 1     1    1 

концертмейсте

ри (без 

педагогічного 

навантаження) 
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2.3.2. Якісний склад педагогічних працівників закладу: 

№ 

з/п 

П.І.Б. (повністю) Освіта (назви навчальних закладів, рік 

закінчення, спеціальність за дипломом) 

Педаго

гічний 

стаж 

Початок 

роботи у 

цьому 

закладі 

Яку навчальну 

дисципліну 

викладає 

Атестація  

(рік останньої атестації, 

присвоєна або 

підтверджена категорія, 

розряд, педагогічне 

звання  

Підвищення 

кваліфікації 

(рік останніх КПК, 

спеціальність 

підвищення) 

 

ОСНОВНИЙ СКЛАД ПЕДПРАЦІВНИКІВ 

1.  Комаренко  

Людмила 

Дмитрівна 

Передвища 

Уманське державне 

музичне училище, 1982р., 

Викладач сольфеджіо 

муз. літ. та заг. ф-но 

37р. 01.08.1982 сольфеджіо, 

заг.  

фортепіано 

 

2017р. – перша  

категорія,   

13 розряд,  

старший викладач 

2020р., 

музично-

теоретичні 

дисципліни 

 

2.  Боровик 

Галина  

Василівна 

Вища 

Київський інститут  

культури ім.  О.Є. Корнійчука,  
1990р., 

культосвітній працівник 

керівник  самодіяльного 

 оркестрового колективу і ансамблю; 

Черкаське державне  

музичне училище, 1980р. 

керівник  самодіяльного оркестру 

нар. інструментів, 

викладач бандури. 

39р. 01.09.1981 сольний спів 2017 р. – вища 

категорія , 

14 розряд, 

викладач -методист 

 

2019р., 

025 Музичне 

мистецтво, 

викладач вокалу, 

керівник ансамблю 

3.  Волик  

Сергій  

Олексійович 

Вища  

Національна музична 

 академія України  

ім.П.Чайковського,2005р., 

24р. 03.09.2018р

. 

ударні 

інструменти 

2015р.- перша 

категорія, 

13 розряд 

2019р., 

ударні 

інструменти 
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викладач, артист камерного  

ансамблю, соліст оркестру  

(ударні інструменти); 

Черкаське музичне  

училище,1984р., 

артист оркестру,керівник  

самодіяльного духового оркестру,  

викладач ДМШ по класу ударних  

інструментів. 

 

4.  Гаврильченко 

Світлана  

Борисівна 

Передвища 

Черкаське музичне училище ,1981р. 

викладач сольфеджіо і муз. літ.,  

загального фортепіано. 

 

38р. 15.08.1981 сольфеджіо,  

заг. ф-но, 

концерт- 

мейстер 

2017р.  -  11 розряд 

викладач, 

2017р. – 11 розряд 

концертмейстер 

2020р., 

музично-

теоретичні 

дисципліни 

 

5.  Голікова  

Надія  

Олександрівна 

Вища 

Кіровоградський  державний   

педагогічний інститут  

 ім. О.С. Пушкіна, 1990р., 

вчитель музики; 

Уманське державне музичне 

училище,  1982р., 

викладач  ДМШ по класу скрипки; 

артист оркестру. 

 

36р. 01.11.2005 скрипка 2018р. – вища 

категорія , 

14 розряд; 

 

2019р. – старший 

викладач 

 

2020р., 

скрипка 

6.  Гончаревська  

Валентина  

Луківна 

Передвища 

Черкаське державне музичне  

училище 

ім. Гулака-Артемовського,1969р. 

викладач скрипки-альт,  

49р. 01.09.1981 скрипка 2017р. – перша  

категорія , 

13 розряд,  

старший викладач 

2020р., 

скрипка 
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артист оркестру. 

7.  Дзеціна 

Володимир  

Валерійович 

Вища  

Уманський державний  

педагогічний університет 

ім.П. Тичини, 2011р. 

Викладач музичних дисциплін,  

вчитель музики, етики, естетики 

 і художньої культури; 

Уманське обласне музичне училище 

ім. П.Демуцького, 2008р. 

викладач класу кларнета ПСМНЗ, 

артист оркестру (ансамблю) 

керівник оркестру духових 

інструментів. 

12р. 09.02.2009 духові інстр. 2017р.- перша 

категорія, 

13 розряд 

2020р., 

духові інструменти 

 

8.  Дяченко  

Світлана  

Володимирівна 

Вища 

Черкаський державний  

університет ім. Б.Хмельницького,  

2003р., 

філолог, викладач англ. мова,  

література;   

Черкаське державне музичне 

 училище, 1991р. 

викладач фортепіано,  

концертмейстер 

28р. 01.08.1991 фортепіано, 

концерт- 

мейстер 

2017р. – перша 

категорія викладач, 

13 розряд; 

 

2017р. - вища 

категорія 

концертмейстер, 

14 розряд;  

старший викладач 

2020р., 

фортепіано, 

концертмейстер 

9.  Загородня  

Інга  

Володимирівна 

Вища 

Київський державний інститут  

культури, 1994р., 

режисер народного театрального  

колективу ; 

Уманське державне музичне  

32р. 01.08.1987 фортепіано, 

концерт-

мейстер 

2017р.- перша 

категорія 

викладач,13 розряд; 

2017р.-  

вища категорія 

концертмейстер,14 

2020р., 

фортепіано, 

концертмейстер 
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училище ім. Демуцького,1987р. 

викладач фортепіано,  

концертмейстер 

розряд 

10.  Коваль 

Леся  

Павлівна 

Вища 

Уманський державний 

педагогічний університет 

ім. П.Тичини, 2012р., 

вчитель музики, етики, естетики,  

вчитель художньої культури; 

Уманське музичне училище 

 ім. П.Демуцького, 2001р., 

викладач, артист оркестру  

(ансамблю) струнних інструментів. 

11р. 01.09.2008 скрипка 2018р. – перша 

категорія , 

13 розряд 

2020р., 

скрипка 

11.  Курінний  

Микола  

Федорович 

Вища 

Київський державний інститут 

культури ім. О.Є. Корнійчука,1978р., 

клубний працівник вищої кваліфікації, 

керівник самодіяльного  хорового  

колективу; 

Уманське музичне училище, 1969р., 

диригент хору, викладач  

сольфеджіо, учитель співів. 

54р. 20.11.1972 цимбали, 

сопілка, 

 

2017р.- перша 

категорія, 

13 розряд 

2020р., 

сопілка і цимбали 

 

12.  Луценко  

Олександр  

Анатолійович 

Вища 

Київський державний інститут  

культури ім. О.Є. Корнійчука,  

1991р., 

культосвітній працівник, керівник   

самодіяльного хореографічного  

колективу. 

 

25р. 31.12.2002 хореографія 2017р. – вища 

категорія,  

14 розряд 

 2020р., 

хореографія 
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13.  Марчук 

Олександра  

Василівна 

Вища 

Уманський державний  

педагогічний університет 

ім. П.Тичини, 2009р., 

вчитель музики, етики, естетики  

і художньої  культури ЗО  

навчальних закладів,  

викладач музичних дисциплін  

ВНЗ І-ІІ р.а.;  

Черкаське державне музичне 

 училище   

ім. Гулака-Артемовського,1987р., 

керівник самодіяльного 

оркестру народних інструментів, 

викладач ДМШ  класу домри. 

32р. 07.09.2017 домра,  

гітара 

2018р.  – перша 

категорія, 13 розряд 

2020р., 

домра та гітара 

14.  Орлова 

Алла  

Валентинівна 

Вища  

Київський державний 

інститут культури, 1993р., 

організатор самодіяльної 

творчості, керівник оркестру 

нар. інструментів; 

Київське державне музичне  

училище ім. Р.М. Глієра,  1988р. 

керівник  оркестру народних 

інструментів, викладач  

класу цимбал. 

19р. 26.11.2008 сопілка 2017р. – вища 

категорія, 14 розряд 

2020р., 

сопілка 
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15.  Орловська  

Людмила  

Леонідівна 

Вища 

Київський державний інститут  

культури ім. Корнійчука, 1989р., 

культурно-освітній працівник 

керівник самодіяльного 

хорового колективу; 

Уманське державне музичне  

училище, 1972р., 

викладач  музично- теоретичних  

дисциплін і загального фортепіано 

47р. 01.08.1972 музична 

література, 

загальне 

фортепіано 

 

 

 

 

 

 

2017р.- перша 

категорія , 13 розряд 

2020р., 

музично-

теоретичні 

дисципліни 

 

16.  Осадчий 

Сергій  

Васильович 

Передвища  

Уманське державне музичне  

училище ім. Демуцького, 1996р., 

артист оркестру (ансамблю),   

викладач баяна,   диригент  

оркестру (ансамблю) 

19р. 01.09.2000 баян,акордеон 

концерт- 

мейстер 

2017р.  -  11 розряд  

викладач,   

2017р. – 11 розряд 

концертмейстер 

 

2020р., 

баян, 

концертмейстер 

17.  Поворіна 

Олена  

Григорівна 

Вища 

Кіровоградський   державний  

педагогічний інститут 

ім. О.С. Пушкіна,  1989р.,  

вчитель музики і співів; 

Уманське музичне училище 

 ім. Демуцького , 1985р., 

викладач сольфеджіо, 

муз. літ. та загального фортепіано 

27р. 06.02.2007 концерт- 

мейстер 

2018р. – вища 

категорія 

концертмейстер, 

14 розряд 

2020р., 

фортепіано 

концертмейстер 

18.  Погоріла  

Таміла  

Олександрівна 

Вища 

Київський державний інститут  

культури, 1993р.,  

організатор самодіяльної  

творчості, керівник народного 

36р. 01.08.1983 музична літ., 

загальне ф-но 

 

2018р.- перша 

категорія , 

 13 розряд, 

старший викладач 

2020р., 

музично-

теоретичні 

дисципліни 
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хорового колективу ; 

Уманське  державне музичне  

училище, 1983р. 

викладач сольфеджіо, музичної   

літератури  та загального 

фортепіано. 

19.  Постоленко  

Тетяна  

Вячеславівна 

Передвища 

Уманське державне музичне 

училище, 1980р., 

викладач ДМШ по сольфеджіо, 

музичної літератури та загального 

фортепіано  

39р. 01.09.1989 фортепіано, 

теоретичні 

предмети 

2017р. -11 розряд 2019р., 

фортепіано 

20.  Сенченко  

Олена 

Миколаївна 

Вища 

Уманський  державний 

педагогічний  університет                

ім. П.Тичини, 2019р. 

вчитель  музичного мистецтва,                                                 

художньої культури, етики та 

естетики                               

Уманське обласне музичне 

училище ім. П. Демуцького,2014р. 

викладач  фортепіано ПСМНЗ; 

артист оркестру, ансамблю; 

концертмейстер. 

 

5р. 01.08.2014 фортепіано, 

концерт- 

мейстер 

2019р. – 11 розряд 

викладач, 

 

11 розряд 

концертмейстер 

 

КПК не проходила 

21.  Строїн  

Ольга  

Павлівна 

Вища 

Івано-Франківський  державний  

педагогічний інститут  

ім. В.С. Стефаника, 1991р.,  

вчитель музики і співів; 

36р. 01.09.1985 фортепіано, 

концерт- 

мейстер 

 

2017р. – вища 

категорія 

викладач,14 розряд; 

 

2017р. - перша 

2020р., 

фортепіано, 

концертмейстер 
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Уманське музичне училище  

 ім. Демуцького, 1985р. 

викладач ДМШ по класу  

 фортепіано, концертмейстер 

 

категорія 

концертмейстер 

13 розряд 

 

2019р. – старший  

викладач 

22.  Стовповенко  

Лілія 

 Олександрівна 

Вища  

Криворізький державний  

педагогічний університет, 2007р. 

вчитель образотворчого мистецтва, 

 етики,естетики, художньої праці 

 та дизайну реклами 

12р. 10.08.2012 образотворче 

 мистецтво 

2014р. – перша 

категорія,  

13 розряд 

 

2020р., 

образотворче 

мистецтво 

23.  Тітаренко  

Лариса  

Вадимівна 

Передвища 

Миргородський  керамічний 

технікум ім. М.Гоголя, 1998р. 

художник-майстер 

24р. 01.09.1995 образотворче 

мистецтво 

2019р. – вища 

категорія ,14 розряд 

2020р., 

образотворче 

мистецтво 

24.  Умнова 

Анастасія 

Яківна 

Базова вища 

Одеське училище культури і  

мистецтв  ім. К.Ф. Данькевича, 

2006р. 

оркестрові струнні  інструменти,  

викладач, артист оркестру  

(ансамблю)   
 

7р. 25.02.2019 скрипка, 

віолончель 

не атестувалася 

10 розряд 

2020р., 

скрипка 

 

 

25.  Чередник  

Наталія  

Віталіївна 

Передвища 

Уманське  музичне училище 

ім. П.Демуцького, 1987р., 

викладач сольфеджіо,  

музичної літератури та 

загального фортепіано 

32р. 01.08.1987 сольфеджіо, 

муз. літ., 

 заг. ф-но, 

концерт- 

мейстер 

2017р. – перша 

категорія  

викладач,13 розряд; 

2017р. - 11 розряд 

концертмейстер. 

2020р., 

музично-

теоретичні 

дисципліни 
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26.  Чикаленко  

Ганна 

Миколаївна 

Вища 

Київський  державний інститут  

культури ім. О.Корнійчука, 1991р.,  

культосвітній працівник 

керівник  самодіяльного   

оркестрового колективу і ансамблю; 

Черкаське державне музичне  

училище, 1979р., 

викладач  бандури,керівник  

самодіяльного оркестру  

народних  інструментів 

40р. 15.08.1979 бандура 2017р. – перша 

категорія, 13 

розряд; старший 

викладач 

березень 2018 р. 

струнні народні 

інструменти 

 

СУМІСНИКИ 

27. Олійник 

Любов  

Віталіївна 

Вища 

Уманський державний  

педагогічний інститут  

ім. П.Г.Тичини, 1984р., 

педагогіка і методика  

початкових класів; 

вчитель початкових  

класів і вчитель середньої 

школи 

41р. 02.09.2019   театр. мист. 

  (ляльковий 

   театр) 

2017р. – перша 

категорія, 13 розряд 

2018р. 

театральне 

мистецтво 

28. Череватенко  

Світлана  

Андріївна 

Вища  

Уманський державний  

педагогічний інститут  

ім. П.Г.Тичини, 2019р. 

учитель хореографії 

 

2р. 02.09.2019 хореографія не атестувалася 

10 розряд 

 

КПК не проходила 

2.3.4. Потреба у спеціалістах /вказати спеціальність/ 

 Дитяча школа мистецтв потребує викладача класу баяна та хормейстера 
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IІІ. ВІДОМОСТІ ПРО КОНТИНГЕНТ УЧНІВ ЗАКЛАДУ: 

3.1. Контингент учнів по спеціальностям: 

Спеціальність 

кількість учнів 

на 01.09.2019 
на 01.06.2020 з 

випускниками 

прийнято до 0 класу 

19-20 н/рік 

прийнято до 1 

класу 19-20 н/рік 

випускників на 

01.06.2020 

фортепіано 72 71  21 6 

скрипка 34 36  5 3 

віолончель 1 1  - - 

кларнет 5 6  1 - 

саксофон,  6 7  5 - 

флейта 1 1  1 - 

ударні інструменти 10 14  6 - 

бандура 12 14  2 3 

баян 7 7  - 3 

акордеон 4 4  - - 

цимбали 3 3  - 1 

сопілка 16 15  4 1 

 домра 7 6  2 - 

гітара 17 16  5 - 

сольний спів 9 9  2 1 

хореографія 113 110  26 4 

образотворче 

мистецтво 

73 70  28 8 

театральне 

мистецтво 

10 10  5 1 

ВСЬОГО 400 400  113 31 
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3.2. Батьківська плата за навчання: 

Спеціальність Сума  на 01.06.2020 року Дата встановлення даної оплати 

фортепіано  230 грн.                  

  

                             

                         01.09.2019р. 

скрипка  150 грн. 

духові інструменти (кларнет, саксофон, труба) 150 грн. 

ударні інструменти  180 грн. 

бандура  150 грн. 

домра  150 грн. 

гітара  220 грн. 

сопілка  150 грн. 

цимбали  150 грн. 

баян, акордеон 150 грн. 

сольний спів 220 грн. 

хореографія 200 грн. 

образотворче мистецтво 200 грн. 

театральне мистецтво 180 грн. 

 

3.3. Пільговий контингент /у відповідності до розділу V ст.26, п.1.абзаців 3, 5 ЗУ “Про позашкільну освіту”: 

№ з/п вид пільги відсоток пільги по оплаті кількість учнів 
1 Діти із багатодітних сімей 100% 45 

2 діти із малозабезпечених сімей  100% 7 

3 діти-інваліди 100% 5 

4 діти-сироти 100% 3 

5 діти, позбавлені батьківського піклування 100% - 

6 Перелік  додаткових пільг з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів 
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6.1. - - - 

6.2. - - - 

 

 

 

3.4. Вказати випускників 2019 року, які продовжили навчання у закладах профільної, фахової передвищої або вищої мистецької 

освіти (назва закладу і спеціальність). 

 

№ Прізвище, ім’я учня Назва закладу 

 

Спеціальність  

1.  Облап Крістіна Черкаське музичне училище ім. С.С. Гулака-Артемовського Естрадний спів 

2.  Хафіан Карина Уманське обласне музичне училище ім.П.Д. Демуцького Фортепіано 

3.  Теліженко Іван Черкаське музичне училище ім. С.С. Гулака-Артемовського Скрипка 

4.  Александрова Сніжана Уманське обласне  музичне училище ім.П.Д. Демуцького Домра 

5.  Шляхетко Анна Уманське обласне музичне училище ім.П.Д. Демуцького Скрипка 

6.  Чиркіна Фаїна Уманське обласне музичне училище ім.П.Д. Демуцького Скрипка 

7.  Горобець Тетяна Черкаський державний технологічний університет Дизайн середовища 
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            3.5.  Вказати випускників 2020 року, які мають бажання продовжити навчання у закладах профільної, фахової передвищої 

або вищої мистецької освіти (назва закладу і спеціальність).  

 

№ Прізвище, ім’я учня Назва закладу  

 

Спеціальність  

1. Кліщ Лілія Черкаський художньо-технічний коледж Перукарське мистецтво та 

декоративна косметика 

2. Галузінська  Софія Київський національний університет будівництва та 

архітектури  

 

Архітектура 

3. Клименко Сергій Черкаський художньо-технічний коледж 

 
Дизайн середовища 

4. Сиваченко Вікторія  Черкаський художньо-технічний коледж 

 
Образотворчо-прикладне мистецтво 

5. Попов Андрій  Уманський обласний музичний коледж 

 ім. П.Д. Демуцького 

 

Скрипка 

6. Зайченко Дарія Львівський музичний коледж ім. С.П. Людкевича Фортепіано 
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3.6. Результати участі учнів у конкурсах, фестивалях, виставках, оглядах різних рівнів: 

Рівень заходу найменування заходу 
дата і місце 

проведення 

кількість учнів, 

які виступали 

соло 

/художники/ 

переможці 

кількість 

колективів 

закладу 

переможці 

шкільний 

 Інтернет-конкурс  

 «Мій улюблений твір» 

 

квітень 2020р. 
56 

 

56 

 
- - 

Інтернет - конкурс малюнку 

«Ілюстрація до казки» 

 

квітень 2020р. 
41  

(художники) 

41 

 
- - 

районний  

Пісенний фестиваль «Мелодії 

сердець Кобзаревого краю» 

29.06.2019р. 

м. Звенигородка 

 

1 - 3 - 

Районний конкурс  образотворчого 

мистецтва «Моя мама найкраща» 

 

05.03.2020р. 

м. Звенигородка 

33 

(художники) 
3   

 

обласний 

Обласний конкурс виконавської 

майстерності обдарованих учнів 

мистецьких навчальних закладів 

«Маленький віртуоз» 

30.11.2019р. 

м.Умань 
4 4 - - 

28 обласна виставка образотворчого 

мистецтва, присвячена 206-й 

річниці від дня народження Т.Г. 

Шевченка 

лютий-березень 

2020р. 

м. Черкаси 

6 - - - 

 Обласна дистанційна олімпіада з 

музично-теоретичних дисциплін 

 

 

30.05.2020  

м. Умань 
4 4 - - 
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відкритий 

ІІ тур  відкритого  обласного 

літературно-мистецького фестивалю 

«Тараса пензлі оживають» 

21-24.06.2019р. 

с. Шевченкове 

2  

(художники) 

2 

(художники) 
- - 

І  тур  відкритого літературно-

мистецького фестивалю 

«Тараса пензлі оживають» 

травень 2020р. 

м.Черкаси 

3  

(художники) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

всеукраїнський 

 

ХІІІ Всеукраїнський дитячий 

конгрес «Зіркові канікули в   

«Світі талантів» (інтернет-конкурс) 

 

3-7.07.2019р. 

м. Одеса 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

Мистецькі зустрічі, концертні 

виступи «Львівські обрії» 

23.10.2019р. 

м. Львів 

Храм Святого 

Лазаря 

- - 2 - 

XVII  Всеукраїнський  дитячий 

музичний  конкурс  пам’яті 

П.І.Чайковського 

8-10.11.2019р. 

м. Кам’янка 

 

7 2 - - 

Всеукраїнський  фестиваль-конкурс 

дитячої творчості  «На свято 

Миколая творча  іскорка палає» 

19.12.2019р. 

с. Копачів 

Обухівський р-н 

Київська обл. 

- - 2 2 

Всеукраїнський дитячо-юнацький 

конкурс образотворчого мистецтва 

«Козацькому роду нема переводу» 

  грудень 2019р. 

     м. Дніпро 

10 (художники) 4 - - 

Всеукраїнський  конкурс дитячого 

малюнку  

«Щаслива дитина-квітуча Україна» 

Грудень 2019р. 

м.  Кропивницький 

 

42 

(художники) 

3 - - 

ІІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості  

«Об’єднаймося ж, брати мої» 

січень 2020р. 

м. Черкаси 

2  

(художники) 

- - - 
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Всеукраїнський  конкурс дитячого 

малюнку «Щаслива дитина -квітуча 

Україна» онлайн –виставка «Досить 

чекати – давайте малювати» 

квітень-травень 

2020р. 

 

64  

(художники) 

- - - 

Інструментальний конкурс «Spirit of 

music» в рамках Всеукраїнського 

фестивалю «Творча весна» 

травень 2020р. 

м. Київ 

1 - - - 

Всеукраїнський конкурс з музичної 

літератури «Music Way» 

травень 2020р. 

м. Черкаси 

1 1 - - 

 І  Всеукраїнський фестиваль-

конкурс  дитячого, юнацького та 

молодіжного мистецтва  з 

міжнародною участю  

«Кольоровий драйв»  

01.06.2020р. 

м. Умань 

2 2 - - 

 

міжнародний 

 

ХХХІІ Міжнародний  інтернет 

фестиваль-конкурс «Hanioti 2019»  

 

23-28.09.2019р. 

(Греція) 

- - 2 2 

ХV Міжнародний  інтернет-конкурс 

мистецтв «Зірки Парижу»  
29.10.2019р. 

Париж 

(Франція) 

- - 2 2 

ІV  Міжнародний фестиваль 

музичного мистецтва 

«Жайворонок» 

25-26.10.2019р. 

м. Мішкольц 

(Угорщина) 

3 3 3 3 

VІI  Міжнародний фестиваль-

конкурс  інструментального, 

вокального, хореографічного, 

театрального мистецтва та театрів 

мод «Мій світ – мистецтво!»  

 

 

07.12.2019р. 

м. Черкаси 

 

 

24 24 3 3 
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VIII Міжнародний інтернет-конкурс  

«Марка дружби -2020» 

січень-березень 

2020р. 

м. Херсон 

70 3 - - 

Міжнародний  дистанційний 

фестиваль-конкурс мистецтв і 

талантів  «Я – Суперзірка»  

4-5.04.2020р. 

м. Чернігів 

 

2 

 
2 - - 

І Міжнародний  дистанційний 

фестиваль-конкурс мистецтв 

«Soloviov Art» 

25.04.2020р. 

м. Київ 

 

5 

 
5 - - 

Міжнародний дистанційний конкурс 

Gold Europe World  STARS 2020 

  

4-5.05.2020р. 

Прага 

(Чехія) 

5 

 
5 - - 

Міжнародний дистанційний 

конкурс  

«Сузір’я Святогір’я – Gold Europe» 

травень 2020р.  

(Україна - Чехія) 1 1 2 2 

Міжнародний  фестиваль-конкурс  

інструментального, вокального, 

хореографічного мистецтв та 

театрів мод «Квітуча країна» 

23.05.2020р. 

м. Умань 
1 1 - - 

Міжнародний фестиваль - конкурс 

«Простір майбутнього» 

31.05.2020р. 

м. Київ 
1 1 - - 

Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Зоряні мости» 

30.05.2020р. 

м. Київ 
1 1 - - 

Міжнародний дистанційний  

фестиваль-конкурс національних 

культур та дитячої творчості 

«Золота хвиля» 

травень 

2020р. 

м. Старобільськ 

 

2 2 - - 

Міжнародний дистанційний 

конкурс-фестиваль 

«Тбилиси город мира 2020» 

10.06.2020р. 

Тбілісі 

(Грузія) 

 

6 

 

6 - - 
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 Міжнародний дистанційний 

конкурс-фестиваль  «World Art 

Games» 

10.06.2020 

Іспанія 1 1 1 1 

 

ІV. МЕТОДИЧНА РОБОТА ЗАКЛАДУ. 

4.1. Завдання методичної роботи школи /конкретизувати/. 

   

 

ВІДКРИТІ УРОКИ 

Дата Місце проведення ПІБ викладача Відділ, тема 

 

13.11.2019р. 

 

 

 

 

 

10. 02.2020р. 

Уманське обласне 

музичне училище  

ім. П.Д. Демуцького 

м. Умань 

 

           

             ДШМ 

 

Боровик Г.В. 

 

   

       

 

Боровик Г.В. 

 

КЛАС СОЛЬНОГО СПІВУ 

«Формування та розвиток виразної дикції в учнів співаків» 

(обласний семінар) 

 

 

 

Майстер-клас  з учнями-вокалістами дитячої школи мистецтв для 

вчителів музичного мистецтва закладів загальної середньої освіти 

Звенигородського району (районне методичне об’єднання вчителів) 

 

 

  26.09.2019р. 

  

 

 

 

 

ДШМ 

 

 

 

 

 

   

  Голікова Н.О. 

 

 

 

 

 

ВІДДІЛ ОРКЕСТРОВИЙ 

Майстер-клас «Мій власний досвід роботи з учнями елементарного 

підрівня Русин Іванною та Таран Дариною 2 кл. (фах скрипка) за 

методикою  Н.В. Плахцінської  та  О. Павлова» 
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09.10.2019р. 

 

20.01.2020р. 

ДШМ 

 

 

ДШМ 

   Дзеціна В.В. 

 

 

Умнова А.Я. 

 «Робота над постановкою виконавського апарату з учнями 1 класу  

саксофону» 

 

«Ансамблеве музичення у класі скрипки як фактор активізації 

творчого процесу в сучасній музичній освіті» 

 

22.11.2019р. 

 

 

 

 

22.01.2020р. 

 

 

 

07.02.2020р. 

 

 

ДШМ 

 

 

 

 

ДШМ 

 

 

ДШМ 

 

Чередник Н.В. 

 

 

 

 

Комаренко Л.Д. 

 

 

 

Погоріла Т.О. 

 

 

ВІДДІЛ ТЕОРІЇ МУЗИКИ 

 «Побудова тритонів від звуків з розв’язанням і визначенням 

тональностей, використання їх в інтервальній послідовності» 

(сольфеджіо, 5 кл. 8-ми річний курс навчання). 

 

 

«Домінантовий квінтсекстакорд від звуків з розв’язуванням та 

визначенням тональностей»  (сольфеджіо, 6 кл. 8р.к.н.) 

 

 

«Танці ХХ століття. Джаз» 

(муз. літ., 2 кл.  6-ти річний курс) 

 

11.12.2019р. 

 

 

ДШМ 

 

Загородня І.В.  

 

ВІДДІЛ  ФОРТЕПІАНО 

 «Виховання навичок координації в розвитку учня-піаніста» 

 

 

26.11.2019р. 

 

 

 

ДШМ 

 

 

Чикаленко Г.М. 

 

ВІДДІЛ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

 «Робота над вокальними творами у класі бандури» 

 

 

 

04.10.2019р. 

 

 

 

ДШМ 

 

 

 

Луценко О.А. 

 

КЛАС ХОРЕОГРАФІЇ 

 

«Загальні  та відмінні риси класичного та народно-сценічного 

екзерсису» 
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19.11.2019р. 

 

 

 

 

ДШМ 

 

Череватенко С.А. 

 

 

 «Відомі майстри українського народно-сценічного танцю» 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ДОПОВІДІ  

 

22.11.2019р. 

 

 

 

ДШМ 

 

 

 

 

Дяченко С.В. 

 

 

 

ВІДДІЛ  ФОРТЕПІАНО 

«Виховання сценічної культури і артистизму в учнів-піаністів» 

 

 

10.02.2020р. ДШМ Боровик Г.В. 

КЛАС СОЛЬНОГО СПІВУ 

Презентація методичної розробки для учнів музичних шкіл та шкіл 

мистецтв «Мій педагогічний досвід викладання вокалу» на 

районному методичному об’єднанні вчителів музичного мистецтва 

 

 

 

31.11.2019р. 

 

 

 

 

ДШМ 
 

 

 

Орловська Л.Л. 

 

 

ВІДДІЛ  ТЕОРІЇ  МУЗИКИ 

 

«Життя і творчість одного з найвидатніших кінокомпозиторів Еніо 

Моріконе»  

 

 

16.12.2019р. 

 

 

 

ДШМ 

 

Орлова А.В.  

 

 

ВІДДІЛ  НАРОДНИХ  ІНСТРУМЕНТІВ 

 «Сценічне хвилювання та методи його подолання» 

 

 

 

4.2. Напрями методичної роботи.  

 Основними напрямами   методичної роботи  дитячої школи мистецтв  є: 
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- проведення та відвідування відкритих уроків, майстер-класів;  

- підготовка та читання  методичних доповідей, методичних розробок; 

- відвідування всеукраїнських конференцій та обласних семінарів; 

- відвідування курсів підвищення кваліфікації; 

         Викладачі підтримують постійний зв'язок із методичними центрами музичного училища ім. П.Д. Демуцького та 

департаменту культури та взаємозв’язків із громадськістю Черкаської ОДА. Дирекція школи створює умови для постійного 

творчого та фахового зростання кожного викладача та його професійної самореалізації, сприяє розвитку ініціативи та творчого 

пошуку. 

4.3.  У наступному навчальному  році робота навчального закладу буде удосконалюватися в плані методичної роботи. 

4.4.  За організацію та проведення методичної роботи у закладі відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи      

        Боровик Г.В. 
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V. КОНЦЕРТНО - ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ. 

5.1. Культурно-просвітницькі заходи, що проведені закладом у 2019-2020 навчальному році. 

№ Назва заходу 
Дата 

проведення 

1.  Тиждень мистецтва «ОБДАРОВАНІ ДІТИ – ДІТЯМ». 
03-06.09.2019р. 

 

2.  Вечір фортепіанної музики. 
13.12.2019р. 

 

3.  
Лекція-концерт  учнів класу викладача Н.О. Голікової  за участю ансамблю скрипалів школи «Веселі нотки» 

та камерного ансамблю викладачів «Класик-стиль» «МАЛІ ШЕДЕВРИ ВЕЛИКОГО МИСТЕЦТВА». 

18.12.2019р. 

 

4.  Святковий концерт за участю викладачів школи «ЩЕДРИЙ ВЕЧІР, ДОБРИЙ ВЕЧІР». 
27.12.2019р. 

 

5.  
Шкільна виставка учнів класу образотворчого мистецтва творчих робіт, академічного рисунку, живопису та 

комп’ютерної графіки. 

20.01.2020р. 

 

6.  Сольний концерт учениці 8 класу скрипки Зайченко Дарії  «СКРИПКА – ЛЮБОВ МОЯ…!» 
12.02.2020р. 

 

7.  
Звітний концерт  учнів та викладачів відділу оркестрових інструментів 

«ЮНІСТЬ. МАЙСТЕРНІСТЬ. ТАЛАНТ» 

26.02.2020р. 

 

8.  Звітний концерт  учнів та викладачів відділу народних інструментів «МЕЛОДІЇ ВЕСНИ» 
28.02.2020р. 

 

9.  Шкільна виставка учнів класу образотворчого мистецтва  «МОЯ ГАРНА МАМА» 
06.03. 2020р. 

 

10.  Сольний концерт учнів класу фортепіано Завідляк Анастасії та Лаврінченко Марини «МУЗИКА ДУШІ» 
11.03.2020р. 

 

11.  Сольний концерт online учениці  класу сопілки Анастасії Бондаренко «СОПІЛКОВИЙ ВЕРНІСАЖ» 
20.05.2020р. 
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5.2. Вказати колективи закладу, що ведуть концертну діяльність. 

 Викладацькі та учнівські творчі колективи школи - постійні активні учасники мистецьких заходів різних рівнів 
 

                                          Учнівські колективи: 

№ 

п/п 

Назва колективу Керівник, концертмейстер 

1.   Ансамбль сопілкарів „Перлина”  керівник  Орлова А.В.,  концертмейстер  Сенченко О.М. 

2.   Ансамбль домристів «До-ре-ля-місс»  керівник Марчук О.В., концертмейстер Сенченко О.М. 

3.   Ансамбль скрипалів „Веселі нотки”   керівник Голікова Н.О.,концертмейстер Поворіна О.Г. 

4.   Ансамбль  бандуристів „Україночки”   керівник  Чикаленко Г.М. 

5.   Ансамбль кларнетистів    керівник Дзеціна В.В.,   концертмейстер Поворіна О.Г. 

6.   Оркестр народних інструментів  «Візерунки» керівник  Орлова А.В. 

7.  Ансамбль ударних інструментів керівник Волик С.О., концертмейстер Сенченко О.М. 

8.  Дует піаністів у складі  учнів 4 кл. Блискавки Діани та 

Мисник Зоряни 

керівник Строїн О.П. 

9.  Дует скрипалів у складі учнів 6 кл. Притульської Анастасії 

та Зайченко Дарії 

керівник Голікова Н.О., концертмейстер Поворіна О.Г. концертмейстер Поворіна О.Г. 

10.  Вокальне тріо у складі Подолянської Ані (3 кл.), 

Ямборської Дарії (4 кл.) та Черновської Олі (3 кл.) 

керівник Боровик Г.В. 

11.  Хореографічний колектив  «Заморочки»                 керівник Луценко О.А. 

12.  Хореографічний колектив «Заморочки-дивина»     керівник Череватенко С.А. 

13.  Театральний акторський колектив ляльки-рукавички 

«Буратіно» 

керівник Олійник Л.В. 

                                           

                               Викладацькі колективи: 

  1.  Оркестр народних інструментів „Барви”                   керівник Дзеціна В.В.   

  2.  Інструментальний ансамбль «Горицвіт»                    керівник Дзеціна В.В. 

  3.  Камерний ансамбль скрипалів „Класик-стиль”         керівник  Голікова Н.О.,  концертмейстер Поворіна О.Г. 
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VІ. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПРО СТАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ ЗА  2019-2020 навчальний рік: 

 

        Про стан освітнього процесу школи у 2019-2020 навчальному році  говорять  численні здобутки конкурсів різних рівнів  

(Таблиця 3.6.), успішне навчання багатьох учнів на двох-трьох спеціальностях.  Окрім того,  усі відділи, класи школи у щорічних 

планах роботи планують свою творчу діяльність, яку насичують більш ніж достатньою кількістю мистецьких заходів різного 

спрямування: звітні концерти відділів, класів, сольні концерти учнів, вистави театрального акторського мистецтва ляльки-

рукавички, вистави учнів та викладачів школи до великих свят навчального року. Такі мистецькі заходи залучають величезну 

кількість глядачів, серед яких не тільки учасники навчально-виховного процесу, а й велика кількість громадськості міста, учнів 

ЗОШ та дітей дошкільних установ.  

      Сімнадцять викладачів школи пройшли дистанційно курси підвищення кваліфікації в НАКККіМ. Шість викладачів пройшли 

курси підвищення кваліфікації на базі УДПУ ім. Павла Тичини. академія керівних  

 

6.1. Основні проблеми та пропозиції щодо їх вирішення /на шкільному, зональному (для шкіл області), обласному рівнях/. 

 

 Проблемами сьогодення є придбання нових музичних інструментів для різних класів, сучасної методичної літератури та 

нотних збірників. 

  

6.2. Шляхи подальшого розвитку закладу /зі стратегічного плану розвитку школи/.  

          Звенигородська ДШМ – середовище творчого розвитку особистості, основа підготовки професійного митця та центр 

культурно-мистецького життя району, керівники якого зацікавлені в розвитку початкової мистецької освіти, як цінності. Заклад 

матеріально-технічно забезпечений та фінансується відповідно до потреб. У школі створені всі умови  для фізичної та фінансової 

доступності початкової мистецької освіти.   

         Наша школа є повноцінним суб’єктом у житті району, бере активну участь в організації  його  культурного життя. Вона є 

культурною послугою для громадськості міста.  
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        В стратегічний план  розвитку школи включені наступні пункти: 

  -  компенсація засновником вартості навчання осіб з числа пільгових категорій за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно 

до законодавства; 

   - надання мистецько-освітніх послуг для різних категорій громадян  без вікових обмежень та особам з особливими освітніми 

потребами; 

   - бути  конкурентноспроможним на ринку освітніх послуг; 

   - формування потреби у здобувачів мати якісну мистецьку освіту шляхом публічної демонстрації своїх творчих досягнень; 

   - будова індивідуальних освітніх траєкторій для кожного здобувача шляхом запровадження різних освітніх програм. 

          Досягненням викладацького складу та керівництва школи є тісний зв’язок із батьками учнів, адміністрацією міста й району, 

депутатським складом, які незмінно відгукуються на потреби й прохання здійснити ту чи іншу творчу поїздку чи придбати 

сценічне обладнання й костюми. В основі діяльності педагогічного колективу, його керівництва є й продовжує бути розвиток і 

вдосконалення навчально-виховного й творчого життя нашого мистецького  закладу. 

 

VIІ. НАЯВНІСТЬ ГРУП НА ЗАСАДАХ САМООКУПНОСТІ. ЇХ КОНТИНГЕНТ. ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ.  

         Групи на засадах самоокупності у закладі відсутні.    

 

VIІІ. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

ВІДДІЛУ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ. 

          

                         

         Директор Звенигородської дитячої школи мистецтв                                                                  Л.Д. Комаренко 
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