
Всі названі заходи були 
підготовлені і проведені на 
високому художньому та 
організаційному рівні за ан
шлагу в концертній залі 
ДШМ (звітний концерт хоре
ографічного відділення -  на 
сцені ККК).

У виставковій залі ДШМ 
оформлені виставки: тема
тична „Білий ангел Славути
ча -  ти надія моя", виставка 
учнів випускних класів (в 
техніці -  полотно, олія) та 
виставка декоративно-при
кладного мистецтва, котрі 
яскраво демонструють роз
винену фантазію та зріст ху
дожньої майстерності учнів.

В наступному 2007/08 
навчальному році ДШМ м. 
Славутича буде відзначати 
свій 20-річний ювілей. До 
цієї дати школа підходить 
як повністю сформований 
мистецький навчальний зак
лад з п'ятьма відділеннями 
та трьома термінами навчан
ня -  8-ми та 6-річними для 
учнів молодших класів ЗОШ 
і 3-річними для учнів стар
ших класів ЗОШ, студентів, 
працюючої молоді

Починаючи з першого 
випуску ДШМ, котрий 
відбувся у 1995 році, 75 ви
пускників -  музикантів, во
калістів, хормейстерів, ху
дожників, артистів, танцю
ристів -  продовжили на
вчання у вищих мистецьких 
навчальних закладах, таких 
як ЧДМУ ім. Л. Ревуцького; 
КДВМУ ім. Р .Глієра, НМАУ 
ім. П.Чайковського, Київсь
кий коледж циркового та ес
традного мистецтва, КНУ 
культури та мистецтв, 
Інститут театрального та 
кіномистецтва ім. Карпен-

ЗА НОВИМИ ЗЛЕТАМИ
Кожної весни, вже 19-й рік поспіль, у  Дитячій школі мистецтв настає пора творчих 

звітів. У  концертах фортепіанного, струнно-смичкового, народного відділів, вокально- 
хорового та хореографічного відділень, в театральних постановах та сценічних номе
рах, в тематичних виставках художніх робіт учнів відділення образотворчого мистецт

ва змогли розкрити свої творчі здібності і показати придбану в навчанні професійну 
майстерність майже всі учні школи. Всі свої творчі досягнення 2006/07 навчального року 
-  це 29 призових дипломів та 5 грамот переможців обласних, регіональних, всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів, 7 звітних концертів, вистава зразкового театрального колективу 

„Імпровізація", 3 художніх виставки -  колектив учнів і їх  талановитих високопрофесійних 
викладачів присвятили ювілейній даті -  20-річчю рідного Славутича

ка-Карого, інститути та ака
демії художнього та дизай
нерського мистецтва, Одесь
ка консерваторія ім. А. 
Нєжданової, Харківський 
інститут мистецтв ім. Котля
ревського тощо.

Після закінчення вищих 
мистецьких закладів шестеро 
з них повернулися до рідної 
школи -  як викладачі та кон
цертмейстери.

Але всі наведені вище ста
тистичні дані про ДШМ ще не

дають повного уявлення про 
значення Дитячої школи мис
тецтв в естетично-інтелекту
альному розвитку дитини, в її 
духовному і культурному зба
гаченні, розвитку художнього 
смаку і почуття прекрасного.

В істинно гармонічному 
розвитку особистості нео
ціненне значення має „живе" 
спілкування з найпрекрасні- 
шим, що створило людство 
за всю його історію, -  музи
кою, живописом, архітекту

рою, театром, народним ми
стецтвом тощо.

В нашому місті саме Дитя
ча школа мистецтв надає таку 
можливість. За навчальними 
планами на кожному 
відділенні на уроках з фахо
вих дисциплін учні не тільки 
вчаться грати на 
різних музичних 
і н с т р у м е н т а х ,  
вивчаючи твори 
класичних та су
часних компози
торів: пізнають 
культуру хорово
го виконання: 
вивчають школу 
рухів класичних, 
народних та су
часних танців; 
вчаться образно 
мислити, розви
ваючи фантазію 
та свої уявлення, 
і відтворювати їх 
засобами художнього образот
ворчого та театрального мис
тецтв, але й вчаться навич- 
кок самостійної творчості: 
створення мелодій та імпров
ізацій, підбору акомпане
ментів, створення художніх,

театрально-сценічних та хо
реографічних композицій.

Велике значення на всіх 
відділеннях ДШМ в естетич
но-культурному розвитку інте
лекту та кругозору дитини 
має предмет „історія мис
тецтв", на якому діти пізнають

історію розвитку СВІТОВОЇ 
культури, знайомляться з 
епохами, жанрами мистецтв і 
їх яскравими зразками.

Окрім виконання навчаль
но-виховної задачі, Дитяча 
школа мистецтв у нашому

місті проводить велику ес
тетично-просвітницьку ро
боту. Вже 10 років успішно 
працює „Клуб музичних зу
стрічей’  (лектори -  музикоз
навець ТЕЗ. Пустинних, вик
ладачі А.І. Борисенко, Т.М. 
Корнакова), в рамках якого 
щорічно проводяться тема
тичні концерти для школярів 
та вихованців дитсадків; а 
для жителів нашого міста на 
сцені концертної зали ДШМ 
виступають лауреати 
міжнародних конкурсів, 
митці з Києва, Чернігова, 
Харкова, а також викладачі 
і учні школи. У виставковій 
залі постійно експонуються 
художні виставки учнів і вик
ладачів ДШМ.

Щорічно протягом на
вчального року окрім плано
вих академічних заходів, 
проводиться понад сто ес
тетично-просвітницьких -  
концерти, виставки, теат
ральні постанови.

На завершення можна 
підкреслити, що Дитяча шко
ла мистецтв в м. Славутичі 
своєю роботою і успіхами, 
які щорічно підтверджують
ся призовими дипломами, 
успішними академічними за
ходами та випускними екза
менами, достойно виконує 
своє призначення як есте
тично-виховний центр.

Але сьогоднішні успіхи -  
це тільки стимул для по
дальшого розвитку та удос
коналення, до якого прагне 
над чим і сумлінно творчо 
працює весь колектив ДШМ.

Маргарита БЕДРАТА, 
директор ДШМ, 

викладач вищої категорії, 
заслужений працівник 

культури України


