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        2014-2015 навчальний рік 

Наказом Міністерства освіти і науки України під № 118, затвердженого 

 наказом МОН України від 11.03.2010 року № 202 включена до Переліку 

  найбільших позашкільних навчальних закладів 



забезпечення культурного розвитку 

суспільства у безперервному зв’язку 

мистецьких традицій минулого з 

тенденціями сучасних освітніх технологій. 

 

виховання естетичної культури дитини 

та формування гуманістичного світогляду  

особистості як носія моральних 

і духовних цінностей  

української нації шляхом розвитку  

творчих здібностей  

засобами виконавського мистецтва. 



 

  ДИРЕКТОР 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА 

З АГЧ 

 

ХУДОЖНІЙ 

КЕРІВНИК 

 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА 

З НВР 

 

 

МЕТОДИСТИ 

 

ТЕХНІЧНІ 

ПРАЦІВНИКИ 

 

ПЕДАГОГІЧНІ 

ПРАЦІВНИКИ 

 

 

ХУДОЖНЯ 

РАДА 

 

ПЕДАГОГІЧНА 

РАДА 

 

ЗАГАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИЙ 

ВІДДІЛ 

 

 

ХОРЕОГРАФІЧНИЙ 

ВІДДІЛ 

 

 

 

 

ХОРОВИЙ 

ВІДДІЛ 

 

 

 

 

ОРКЕСТРОВИЙ 

 ВІДДІЛ 

                                          

 
 

 

АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ 

«СВІТАНОК» 

 

 



ДЕЛЕГОВАНИХ СТУДІЄЮ “СВІТАНОК” В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР, 

ПОЛЯГАЄ У СТВОРЕННІ СИСТЕМИ ІНТЕГРУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ПЛАНІВ І ПРОГРАМ ЧОТИРЬОХ САМОДОСТАТНІХ ВІДДІЛІВ 

(ХОРЕОГРАФІЧНИЙ, ХОРОВИЙ, ОРКЕСТРОВИЙ,  

ЗАГАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИЙ)  

З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО КОЛЕКТИВУ – 

 АНСАМБЛЮ ПІСНІ І ТАНЦЮ “СВІТАНОК” 



Старший балет 



• навчально-виховна робота 

• інформаційно-методична та проектна діяльність 

• культурно-просвітницька та концертна діяльність 

• художньо-творча та організаційно-масова робота 

“Творчість і  

пізнання –  

шляхи реалізації  

учня-виконавця” 

(2010 р.) 

“Арт-мозаїка” 

(2012 р.) 

“Майстри  

мистецтв  

– дітям!” 

(2013 р.) 

Творча  

лабораторія  

музично-ігрової  

діяльності  

“Перші  

кроки” (2013 р.) 



1 Адаптована програма діяльності гуртка скрипалів (автор-укладач: керівник 

гуртка скрипалів Правдюк О. О.)  

2011 р. 

2 Адаптована програма діяльності хорового гуртка вищого рівня (автор-укладач: 

хормейстер, керівник хорового гуртка Нехотяєва Т. М 

2011 р. 

3 Адаптована програма музично-естетичного розвитку дітей дошкільного віку 

«Музика і співи» у ДЮМВХС «Світанок (автор-укладач: керівник гуртка «Музика і 

співи» Братусь С. В.)  

2012 р. 

4 Адаптована програма хореографічного навчання та розвитку дітей, підлітків та 

юнаків у Дитячо-юнацькій музичній вокально-хореографічній студії «Світанок» 

(автори-укладачі: керівник хореографічного гуртка Гринчук С. В., керівник 

хореографічного гуртка Гринчук Г. О., керівник хореографічного гуртка 

Бондарець Т. В.)  

2012 р. 

5 Комплексна (адаптована) програма діяльності  хорового гуртка початкового та 

основного рівнів (автори-упорядники: керівник хорового гуртка Кудряшова О. 

В., керівник хорового гуртка, методист Рогова Д. С.)  

2013 р. 

6 Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму 

“Мистецьке джерельце” (укладач Г. Ю. Стороженко, методист, керівник гуртка 

“Мистецьке джерельце”) 

2013 р. 

7 Навчальна програма діяльності оркестрового відділу Дитячо-юнацької 

музичної вокально-хореографічної студії “Світанок” (укладач Н. В. Шеманаєва, 

директор, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, керівник гуртка - 

методист) 

2013 р. 



загальна кількість працівників – 56 

З них: 

І.  педагогічні – 39 (основні – 34, сумісники - 5) 

ІІ. технічні  – 17 (основні – 15, сумісники - 2)  

За віком: 

 

До 30 років    – 27 

31-40 років      – 4 

41-50  років     – 8 

51-57 років     – 10 

Пенсіонери   – 7 

Освіта Основні Сумісники Загальна 

кількість 

Повна вища 22 5 27 

Базова вища 2 - 2 

Неповна вища 9 - 9 

Середня 

загальна 

1 - 1 

Всього 34 5 39 

5 – мають звання Відмінник освіти 

України 

6 – педагогічне звання “керівник 

гуртка-методист” 

1- спеціаліст вищої категорії, 

педагогічне звання “вчитель-

методист” 

 



Вік дитини Кількість 

5 – 6 років 187 

7 – 16 років 815 

17 – 18 років 5 

Загальна кількість: 1007 

№

  

Категорія Кількість 

1. Багатодітні 

родини 

5 

2. Малозабезпечені 

родини 

7 

3. Чорнобильське 

посвідчення мають  

3 

4. Діти-сироти, 

напівсироти 

7 

5. Діти, яких 

виховує одинока мати  

- 

Мережа шкіл та дошкільних закладів, з числа учнів та вихованців яких  

студія «Світанок» формує власний учнівський контингент охоплює  

10 районів м. Києва, що свідчить про широкий попит на ринку освітніх  

послуг естетичного напрямку. 

В студії працює 31 гурток, 79 груп, в яких навчаються 1007 вихованців 

віком від 5 до 18 років:  

 

Серед них – діти пільгових категорій 

 
Із загального числа учнів 820 –  

школярі СЗШ, 187 – дошкільного 

 віку, 

з них 138 – відвідують ДНЗ,  

49 – виховуються в умовах сім’ї. 

 





        Директор студії «Світанок» Н. Шеманаєва  

ставить перед собою завдання:  

 бути архітектором організаційних процесів розвитку; 
 створювати педагогічні умови для зміцнення  

  творчого потенціалу студії; 

 генерувати в освітній простір принципи 

  комплементарності. 
 

Планування  

Розвиток ініціативи  

Колективізм  

Здійснення внутрішнього  

контролю 

Перспективність  

Діловитість  

Компетентність  Гуманізація 

 ДЮМВХС  

«СВІТАНОК» 

ТІСНИЙ  

ЗВ'ЯЗОК  

З ГРОМАДСКІСТЮ 

ТІСНИЙ  

ЗВ'ЯЗОК 

 З ЖИТТЯМ 

Консолідація зусиль за принципами колегіальної та особистої відповідальності 

Виконання соціального замовлення держави 

 



Педагогічна рада 

Художня рада 

Методична рада 

ДЮМВХС   

 «Світанок» 
Піклувальна 

 рада 

Рада учнівського 

самоврядування  

Батьківський 

комітет  

Методичне 

об’єднання 

викладачів 

Профспілковий 

комітет 

С 

п 

і 

в 

п 

р 

а 

ц 

я 

 

Всеукраїнська  хореографічна  

спілка 

Міське хорове товариство 

«Тоніка» 

 

Спілка поляків м. Києва 

Академія танцю 

ім. Сержа Лифаря 

Культурно-

просвітницький 

центр «Дружба» 

 

Громадська 

організація 

«Просвіта» 

 
Національний 

заповідник  

«Софія Київська» 

 

Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти 

Інститут обдарованої 

дитини АПН України 

Інститут підвищення 

педагогічної освіти імені 

Бориса Грінченка 

 

Дитячий фонд України 
Національний комплекс 

«Експоцентр України» 
Газета «Позашкілля» 

 

Центр святкових і 

масових заходів 

«Козар» 

 

Педагогічна рада 














