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Школа мистецтв
Деснянського району
м. Києва
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. Школа
мистецтв 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
послужив
молодій
українській державі у відродженні культури і духовності.

Школа мистецтв працює за
такими напрямками:
 Навчально-виховний
 Творча

процес;

діяльність;
 Концертно-просвітницька
діяльність;
 Науково-методична робота.

Наші відділення :






фортепіанне відділення;
вокально-хорове відділення;
фольклорне відділення;
естрадне відділення;
оркестрове відділення (класи: струнно-смичкових,






відділення “Театр пісні”;
відділення естрадного мистецтва (пантоміма);
хореографічне відділення;
відділення декоративно-ужиткового
мистецтва;
відділення образотворчого мистецтва.



струнних, народних, духових та ударних інструментів;

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.

Творчі колективи:

















Зразковий художній колектив - хор " Мелодія "
Народний художній колектив - фольклорний ансамбль " Яворина "
Зразковий художній колектив - інструментальний ансамбль "Явір«
Зразковий художній колектив - інструментальний ансамбль
«Дивертисмент»
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"
Хор підготовчої групи "Веселка"
Хор учнів молодших класів "Тоніка"
Ансамбль ударних інструментів
Хореографічний колектив підготовчих класів "Джерельце"
Фольклорний ансамбль підготовчих класів "Барвінок"

Концертно-просвітницька
діяльність:











Музичні лекторії
Дитяча філармонія
Масові заходи районні
та міські
Календарні свята
Благодійні концерти
Вистави
Художні виставки
Конкурси , фестивалі
Дозвілля , розваги
Взаємодія з іншими позашкільними
закладами району, міста, області

Науково-методична робота:









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

Наші досягнення:




Фондові записи на українському радіо;
Звання лауреатів та гран-прі на
міжнародних фестивалях
Художні роботи учнів демонструються на
виставках в закладах культури міста.
За роки існування школа мистецтв
випустила понад тисячу учнів. Випускники
школи продовжують навчання у
спеціальних середніх та вищих навчальних
закладах України та зарубіжжя.

