
Дитяча школа мистецтв
Шановні славутчани!
Від імені всього викладацького колек

тиву Дитячої школи мистецтв вітаємо всіх 
школярів та їх батьків з початком нового 
навчального року. Бажаємо всім світлої 
дороги в країну знань, зацікавленості та 
цілеспрямованості в навчанні, у досяг
ненні своїх мрій.

Але, за висловом великого філософа 
— класика літератури, "не можна вирос
тити повноцінної людини без виховання в 
ній почуття прекрасного". Могутнім засо
бом в цьому було, є і залишається мис
тецтво. Воно вводить дітей у світ чарівно
го, збагачує духовно, розширює світо
гляд, виховує культуру почуттів, культуру 
поведінки та взаємовідносин.

Саме ця роль мистецтва в житті людини і ста
новленні її як особистості і є основним напрямком 
естетично-виховної роботи в ДШМ.

1 вересня п.р. розпочались заняття у Славу- 
тицькій ДШМ на п'яти відділеннях — музичному, 
хоровому, хореографічному, театральному та об
разотворчого мистецтва. Викладачі школи — це 
добрі друзі та наставники дітей, які працюють з 
творчим натхненням, допомагають своїм учням не 
тільки професійно практично опановувати обрані 
види мистецтв, а й розвивають у них творче образ
не мислення, впевненість у собі, прагнення в до
сягненні мети, бачити, чути і розуміти прекрасне 
навколо себе, вміння самостійно спілкуватись з 
мистецтвом в своєму житті незалежно від обрано
го фаху у майбутньому.

Крім естетично-виховного напрямку роботи, на
вчальними програмами ДШМ передбачено 
індивідуальний розвиток творчих здібностей тала
новитих дітей і підготовка їх, за бажанням, в 
спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. 86 ви
пускників нашої школи закінчили або ще навчають
ся в цей час в таких закладах, як КДВМУ ім. 
Р.Глієра, НМАУ ім. П.Чайковського, Академія теат

рального мистецтва ім. Карпенка-Карого, Ака
демія образотворчого мистецтва, Університет 
культури та дизайну, КАНУ (ф-т архітектури), Ака
демія циркового та естрадного мистецтва, 
Харківська та Одеська консерваторії тощо. Шесте
ро наших випускників після закінчення вищих за
кладів повернулись до нашої школи і успішно твор
чо працюють як викладачі та концертмейстери.

Щорічно ДШМ проводить в місті велику есте
тично-просвітницьку роботу — понад 100 культур
них заходів: концерти, виставки, сценічні постано
ви.

Самовіддана творча натхненна праця викла
дачів щорічно дає плідні результати, підтверджені 
активною участю дітей в академічних та культурно- 
мистецьких заходах. Ми пишаємось нашими пере
можцями обласних, регіональних, всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів (щороку понад 40 призо
вих дипломів та звань лауреатів).

В цьому році три творчих колективи ДШМ 
успішно представили мистецтво України на Міжна
родних дитячих фестивалях в Греції — колектив 
"Славутич" (керівник Мошківська Л.Р.) та ансамбль 
"Веселі зірочки" (керівник Фадеева О.О.), а в Бол
гарії — ансамбль скрипалів "Чарівні смички" (кер. 
Абраменко О.Л.).

Видатний український учитель В.Су- 
хомлинський у своєму творі "Серце 
віддаю дітям" визначив роль мистецтва 
у вихованні такими рядками:

"Виховання дитини мистецтвом — 
це не тільки виховання музиканта, ар
тиста, художника, танцюриста, а на
самперед виховання людини".

Завітайте до нашої школи, відвідай
те наші концерти, постанови і виставки 
— і ви в цьому переконаєтесь!

Директор ДШМ, 
заслужений працівник 
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