
Звіт про діяльність комунального закладу  

«Арцизька дитяча художня школа  

Арцизької міської ради» за 2021 рік 

Загальні відомості 

КЗ «Арцизька дитяча художня школа Арцизької міської ради», з 20 

листопада 2020 року функціонує як комунальний заклад міської ради, 

підпорядкований відділу культури та туризму. Це неприбуткова бюджетна 

організація, яка забезпечую реалізацію мистецько-освітнього процесу з 

метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти 

компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти 

сфери культури школа також  є середовищем для розвитку творчого 

мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку. 

 Для рівного забезпечення всіх дітей мистецькою освітою заклад 

розділений на декілька осередків. Отримати мистецьку освіту можна у 

мікрорайоні міста Арциз в спеціалізованій будівлі по вул.. Будівельників, у 

центрі міста по вул.Трудова,15 та на у будівлі ЗЗСО №5, у Арцизі-2 по 

вул.Калмикова, в селі Задунаївка та в селі Прямобалка.  

Учасники освітнього процесу 

     Учасниками освітнього процесу в школі є: 

- здобувачі початкової мистецької освіти  - 126 учнів; 

- педагогічні працівники – 7 викладачів. 

Всі викладачі мають спеціалізовану освіту, двоє з них є членами 

Національної спілки художників України.  

Участь у виставках та проведення культурно-масових заходів 

Січень 

12 учнів взяли участь у Міжнародному дистанційному конкурсі 

образотворчого мистецтва «Мій дім – мій світ» у Болгарії.  

Здобули: 2 Гран-прі, 6 перших місць, 4 других місць.  

Весь січень та лютий експонувалась виставка дитячих малюнків «Від 

Миколая до Різдва», яку відвідували учні та громадяни міста та гості. 

Лютий 

3 учня отримали медаль та Диплом першого ступеня за участь у 

Всеукраїнському  конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва «Мрій багато не буває». 

1 учениця отримала кубок та диплом за участь у Всеукраїнському 

конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Моя 

територія натхнення». 

15 учнів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Україна майбутнього» 

та отримали дипломи та подарунки.           

Березень 

1 учениця взяла участь у Всеукраїнському конкурсі декоративно-

прикладного мистецтва «Країна мрій» та отримала медаль і диплом за 

скульптурну композицію. 

100 малюнків було надіслано на Міжнародний  конкурс дитячого малюнку 

«Дух Еллади», який проводив Грецький фонд культури у м. Одеса.  



Здобули: 1 Гран при та 2 Перших місця. 20 учнів отримали дипломи, 15 

учнів отримали подяки за участь. 

Відбулося відкриття виставки творів викладачів ДХШ «За мить до 

весни» в Арцизькій Арт-галереї.  

Квітень 

23 учня взяли участь у Регіональному фестивалі мистецтв «Діти 

Бессарабії» у м. Ізмаїл. 

Отримали: перше місце  - 1 учень, друге місце  - 1учень, третє місце – 3 учня. 

Відбулося відкриття виставки «Великодня радість землю обіймає» в 

Арт-галереї Арцизької публічної бібліотеки. Всі викладачі експонували свої 

роботи. 

Травень 

Закладом була організована виставка дитячих робіт на площі міста до 

Дня перемоги. 

Учні школи взяли участь у Міжнародній виставці дитячої творчості 

«Дунай-ріка дружби» у м. Ізмаїл. 

Здобули: один учень - 1-е місце; два учня - 2-е місце. 

Взяли участь у Всеукраїнському дистанційному конкурсі дитячої 

творчості «Орнамент долі».  

Здобули: 3 учня - 1-е місце, 9 учнів - 2-е місце. 

До Дня захисту дітей організована виставка дитячої творчості в Арт-

галереї, де були вручені сертифікати на грошову премію Арцизької міської 

ради талановитим учням школи та свідоцтва про закінчення закладу. 

Проведена виставка дитячого малюнку у дворі ЗЗСО №4. 

Червень 

Викладачі та учні взяли участь у проведенні святкування Дня захисту 

дітей, в частині організації локації з Фейс-арту. Прийняли участь у 

проведенні святкування до Дня захисту Дітей. Зокрема наносили всім охочим 

дітям аква-грим. 

Серпень 

Провели виставку дитячого малюнку та виставку робіт всіх викладачів 

ДХШ на площі міста під час святкування Дня міста. 

Викладач провела фешн-показ дизайнерського одягу, в якому були 

залучені учні дитячої музичної та художньої шкіл.  

Жовтень 

Викладачі взяли активну участь у реалізації проекту «Друге дихання». 

Звітна виставка в ДХШ «Тихо осінь ходить». 

Підготовлена виставка акварелей учнів старших класів та виставка творів 

викладачів до Дня Художника «Кольори осені» в Арт-галереї Арцизької 

публічної бібліотеки. 

Листопад 

Викладачі взяли активну участь у реалізації соціального арт-проекту 

«Мальовничий Арциз» в мікрорайоні міста, зокрема розписали 12 

вуличних плит краєвидами міста.  

Грудень 



Учні прийняли участь у Всеукраїнському дистанційному двотуровому 

конкурсі мистецтв «Новорічні дива».  

Здобули:17 учнів - 1-е місце, 6 учнів - 2-е місце. 

Учні взяли участь у Всеукраїнському та Міжнародному конкурсі 

дитячої творчості «Акварель» за сприянням Національної Спілки 

Художників України.  

Здобули: 3 учня – 1-е місце, 1 учень – 2-е місце. 

Відбулося відкриття виставки дитячої творчості «Від Миколая до 

Різдва», вручення нагород та подарунків учням в Арт - галереї. 

  


