
Колиска талантів

У травні Дитяча школа мистецтв м. Славутич відзначати
ме свій 25-річний ювілей. До цієї дати школа підходить як 
повністю сформований мистецький навчальний заклад з 
п’ятьма відділеннями та двома термінами навчання -  8- та 
6-річним.

«Не можна виростити повноцінної людини без виховання в ній почуття прекрасного».
Рабіндранат Тагор

Починаючи з першого випуску 
ДШМ, який відбувся в 1995 році, 
більше 100 випускників -  музикан
тів, вокалістів, хормейстерів, 
художників, артистів, танцюристів, 
акторів -  продовжили навчання у 
вищих мистецьких навчальних 
закладах. Це і музичні училища в

містах Чернігів, Житомир, і 
Національна музична академія 
України ім. П. Чайковського, і 
Київський інститут музики ім. Р. Глі- 
єра, і Київська муніципальна ака
демія естрадного та циркового 
мистецтв ім. Л. Й. Утьосова, і 
Київський національний універси

тет культури і мистецтв, й Інститут 
театрального та кіномистецтва ім. 
Карпенка-Карого, й інститути та 
академії художнього та дизайнер
ського мистецтва, Одеська кон
серваторія ім. А. Нежданової, і 
Харківський інститут мистецтв 
ім. І. Котляревського тощо. Після 
закінчення вищих мистецьких 
закладів семеро з них повернулися 
до рідної школи вже як викладачі та 
концертмейстери.

Але головне в роботі кожного 
педагога -  естетично-інтелекту
альний розвиток дитини, її духовне 
та культурне збагачення, розвиток 
художнього смаку і почуття пре
красного. В істино гармонічному 
розвитку особистості неоціненне 
значення має «живе» спілкування з 
найпрекраснішим, що створило 
людство за всю його історію, -  
музикою, живописом, архітекту
рою, театром, народним мисте
цтвом тощо.

В нашому місті саме Дитяча 
школа мистецтв надає таку можли
вість. За навчальними планами на 
кожному відділенні на уроках з 
фахових дисциплін учні не тільки 
вчаться грати на різних музичних 
інструментах, вивчаючи твори кла
сичних та сучасних композиторів; 
пізнають культуру хорового вико
нання; вивчають школу рухів кла
сичних, народних та сучасних тан

ців; вчаться образно мислити, роз
виваючи фантазію та свої уявлення 
і відтворювати їх засобами обра
зотворчого та театрального мис
тецтв, але й здобувають навички 
самостійної творчості: створення 
мелодій та імпровізацій, підбору 
акомпанементу, створення худож
ніх, театрально-сценічних та хоре
ографічних композицій.

Велике значення на всіх відді
леннях ДШМ в естетично-культур
ному розвитку інтелекту та світо
гляду дитини має предмет «Історія 
мистецтв», на якому діти пізнають 
історію розвитку світової культури, 
знайомляться з епохами, жанрами 
мистецтв та їх яскравими зразка
ми.

Окрім виконання навчально- 
виховної задачі, Дитяча школа 
мистецтв у нашому місті проводить 
естетично-просвітницьку роботу. 
Вже 20 років успішно працює «Клуб 
музичних зустрічей», в рамках яко
го щорічно проводяться тематичні 
концерти для школярів та вихован
ців дитсадків; а для жителів нашого 
міста на сцені концертної зали 
ДШМ виступають лауреати міжна
родних конкурсів, митці з Києва, 
Чернігова, Харкова, а також викла
дачі й учні школи. У виставковій 
залі постійно експонуються худож
ні виставки учнів та викладачів 
ДШМ. Щорічно протягом навчаль

ного року, окрім запланованих ака
демічних заходів, проводиться 
понад сто естетично-просвітниць
ких -  концерти, виставки, теа
тральні постанови.

Дитяча школа мистецтв в 
м. Славутич своєю роботою й успі
хами, які щорічно підтверджуються 
дипломами, успішними академіч
ними заходами та випускними 
екзаменами, достойно виконує 
своє призначення як естетично- 
виховний центр. Сьогоднішні успі
хи -  це тільки стимул для подаль
шого розвитку та удосконалення, 
до якого прагне, над чим сумлінно 
працює весь колектив ДШМ.

Кожної весни настає пора твор
чих звітів на всіх відділах і відділен
нях. Всі свої досягнення 2012/2013 
навчального року колектив учнів та 
їх талановитих високопрофесійних 
викладачів присвячують ювілейній 
даті -  25-річчю Дитячої школи мис
тецтв!

З цієї нагоди ми б хотіли позна
йомити жителів нашого міста с 
кожним відділенням нашої школи. І 
перша наша розповідь присвячена 
фортепіанному відділу.

М. І. БЕДРАТА, 
заслужений працівник 

культури, 
Почесний громадянин 
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