
 Школа мистецтв є позашкільним навчально-виховним 

закладом в системі освіти, основним завданням якої є 

гармонійний та інтелектуальний розвиток дітей засобами  

мистецьких жанрів та надання їм початкової професійної 

підготовки для подальшого самовизначення. Школа мистецтв 

створена в 1990 році і в системі освіти була першою в Україні. 

 Це означало визначити такий напрямок 

роботи, котрий би надав нової якості в пошуку формування та 

розвитку творчої особистості, а також сприяв   

  у відродженні культури і духовності.  



 Школа мистецтв працює за такими 
напрямками: 

 
Навчально-виховний процес;  
Навчально-виховний процес здійснюється за навчальними планами, які 
затверджуються управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації за поданням керівництва школи мистецтв.  

Творча діяльність; 
Викладацький склад навчального процесу відповідає за професійний рівень 
та створення умов творчого процесу. 

Концертно-просвітницька діяльність; 
Концертно-просвітницька діяльність школи мистецтв запроваджується 
з метою адаптації вихованців до концертних майданчиків, виставочних 
площадок, популяризації кращих зразків мистецтва. 

Науково-методична робота. 
Науково-методична робота спрямована на вдосконалення програм, 
змісту, форм і методів діяльності творчих об’єднань 

навчально-виховної роботи, програм концерт-класів, творчих 
майстерень 

 



 У Школі мистецтв працюють такі структурні 

підрозділи: відділи та відділення. 

Музичний відділ: 

 Фортепіанне відділення                                                    

 Вокально-хорове відділення                                              

 Фольклорне відділення                                                    

 Оркестрове відділення                                                      

 Відділення естрадного співу                                               

 Відділення естрадного мистецтва (пантоміма) 

Відділення:            

 Відділення декоративно-ужиткового мистецтва               

 Відділення  образотворчого  мистецтва                              

 Хореографічне відділення 



Викладачі:  

 Уданович Тетяна Костянтинівна – «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист» - 

викладач по класу фортепіано. 

 Журавльова Тетяна Андріївна – «спеціаліст другої категорії» -   викладач по класу 

фортепіано. 

 Кисельова Вікторія Євгенівна - «спеціаліст вищої категорії»  - викладач по класу 

фортепіано. 

 Колосова Галина Миколаївна - «спеціаліст першої категорії» - викладач по класу 

фортепіано. 

 Козляєва Ірина Володимирівна – «спеціаліст другої категорії» - викладач по 

додатковому фортепіано. 

 Костюшко Світлана Миколаївна – «старший учитель» - викладач по класу  

     фортепіано. 

 

 



Викладачі: 

 Байло Ірина Михайлівна – «спеціаліст вищої категорії» - викладач вокала. 

 Лопуга Тетяна Валентинівна – викладач вокально-хорових дисциплін. 

 Дробенюк Тетяна Іванівна – «спеціаліст першої категорії» -викладач вокально-

хорових дисциплін. 

 Кукурічка Анна Павлівна - викладач вокально-хорових дисциплін. 

 



 Мілевська Оксана Іванівна – «Відмінник освіти України», «вчитель-методист»,           

«спеціаліст вищої категорії» - викладач фольклорного співу. 

 Бонковська Ірина Анатоліївна – «спеціаліст вищої категорії» - викладач 

фольклорного співу. 

 



 Щеглова Людмила Петрівна – «восьмий тарифний розряд» - викладач по класу скрипки. 

 Ігнатович Анастасія Іванівна – викладач по класу гітари. 

 Кравчук Олександр Сергійович – «спеціаліст вищої категорії», викладач по класу кларнета. 

 Лойко Ніна Леонідівна – викладач по класу скрипки. 

 Лисиця Іван Володимирович – викладач по класу гітари. 

 Оробінський Георгій Валентинович – «спеціаліст вищої категорії» - викладач класу ударних 

інструментів. 

 Савенко Ігор Васильович – «спеціаліст вищої категорії» - викладач по класу гітари. 

 Скрябіна Наталія Вікторівна – «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист», викладач по 

класу гітари. 

 Шарко Микола Іванович – «спеціаліст вищої категорії» - викладач по класу баяна. 

 Харченко Валентин Ілліч –  - викладач по класу баяна. 

 Харченко Наталія Сергіївна –  - викладач по класу бандури. 

 



 Мирошниченко Олександр Миколайович – «Заслужений діяч естрадного 

мистецтва України», «спеціаліст другої категорії» - викладач естрадного співу. 

 Литвин Анастасія Олександрівна – викладач естрадного співу. 

 



 Таценко Тетяна Василівна – викладач оригінального жанру (пантоміма). 

 





 Жиган Олена Іванівна – «спеціаліст першої категорії» - викладач хореографії. 

 Ковнер Олександра Вікторівна – викладач хореографії. 

 Федорчук Оксана Степанівна– викладач хореографії. 

 Процюк Борис Михайлович – викладач коригуючої гімнастики. 

 



   Творчі колективи Школи 

                 мистецтв, маючи високий 

професійний рівень, гідно представляють 

школу на концертних майданчиках Києва, 

України, близького й далекого зарубіжжя. 

Більшість творчих колективів мають 

звання «Зразковий» та «Народний». Це 

майбутні художники, співаки, піаністи та 

скрипалі – молоде покоління, якому в 

найближчі роки необхідно буде активно 

включитися в життя, взяти 

відповідальність за розквіт Держави. 



 Зразковий  художній колектив -- хор " Мелодія " 

 Народний художній колектив --  фольклорний ансамбль " Яворина " 

 Зразковий  художній колектив --  інструментальний ансамбль "Явір" 

 Зразковий  художній колектив --  хореографічний ансамбль  
"Веснянка" 

 Зразковий  художній колектив --  естрадний шоу-гурт  "Білі  вітрила" 

 Зразковий   художній колектив --  студія пантоми та пластики  "Без слів  

 Зразковий    художній колектив --  студія декоративно-ужиткового та 

 образотворчого   мистецтва "Колорит" 

 Ансамбль скрипалів "Унісон"  

 Ансамбль гітаристів "Акустік-бенд"  

 Ансамбль акордеоністів  "Веселий акордеон"  

 Ансамбль народних інструментів  "Дивертисмент"  

 Хор підготовчої  групи  "Веселка"  

 Хор учнів молодших   класів  "Тоніка"  

 Ансамбль ударних інструментів  

 Хореографічний колектив підготовчих класів "Джерельце"  

 Фольклорний ансамбль підготовчих класів   "Барвінок" 

 



 Дитяча філармонія . 

 Музичні лекторії . 

 Масові заходи районні та міські . 

 Календарні свята . 

 Благодійні концерти . 

 Вистави .  

 Художні виставки . 

 Конкурси , фестивалі . 

 Дозвілля , розваги . 

 Взаємодія з іншими позашкільними 
закладами району, міста, області. 

 

 



Підвищення фахового рівня (курсова 
перепідготовка ). 

 Розробка методичних доповідей,відкритих 
уроків. 

 Розробка індивідуальних робочих планів 
учнів. 

 Розробка робочих планів групових занять. 

 Адаптація типових навчальних планів та 
програм. 

 Розробка авторських програм. 

Ознайомлення з новинками  методичної 
літератури та музичного репертуару. 



 Фондові записи на українському радіо; 

 Звання лауреатів та гран-прі на міжнародних фестивалях 

(«Древлянські джерела», «Покуть», «Батьківські пороги», 

«Слов’янський базар» у Вітебську), Всеукраїнський конкурс «Зелений 

світ», виставка художніх робіт у м. Хальсброк 1996 (Німеччина), 

виставка робіт у м. Лейпціг (Німечина), 2 та 16 місце серед країн 

учасників на конкурсі художніх робіт в Парижі за ініціативи ЮНЕСКО. 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Дитячий пісенний вернісаж 2014» 

Гран-прі, І та ІІ премії. 

 Всеукраїнський конкурс-огляд юних піаністів ім. О. Вериківської І 

премія. 

 Учні нашої школи мистецтв з року в рік поповнюють лави таких 

престижних навчальних закладів як: Національна музична академія 

ім. П.І. Чайковського, Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра,    

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (ДАКККіМ) 

 Щороку наші випускники повертаються до школи мистецтв, але вже в 

якості викладачів.  Це один із найважливіших  напрямків в стратегії 

виховання та підготовки  майбутніх кадрів нашого закладу.  

 


