
 

Додаток __ до рішення 

 

Звіт роботи КЗ «Арцизька дитяча музична школа» 

за 2020-2021 навчальний рік та 

за I півріччя 2021-2022 навчального року 

 

Загальні відомості 

Комунальний заклад «Арцизька дитяча музична школа» розташована 

за адресою: Одеська область, м.Арциз, вул..28 червня, б.138.  

Школа є закладом позашкільної освіти сфери культури, що надає 

початкову мистецьку освіту. 

У зв’язку зі створенням Арцизької міської територіальної громади з 

20 листопада 2020 року КЗ «Арцизька дитяча музична школа» став 

комунальним закладом Арцизької міської ради та підпорядкований відділу 

культури та туризму. 

Загальне керівництво діяльністю  закладу здійснює директор – 

Мітрієва Ольга Семенівна, призначена на посаду з 1998 року, загальний 

педагогічний стаж – 45 роки. 

Школа розташована  в нетиповій  будівлі,  пристосованій  до 

проведення учбового процесу. Будівля школи знаходиться в задовільному 

стані.  

В школі працюють 17 викладачів (16 штатних та 1 сумісник),  які 

мають фахову освіту.  

Організація освітнього  процесу закладу здійснюється згідно  типових 

програм, затверджених Міністерством культури та туризму України, з 

предметів, які викладаються в школі, та розроблених на початок 

навчального року робочих  навчальних планів, а також річних планів роботи 

закладу та планів роботи навчально-методичного відділу Одеського 

обласного навчально-методичного центру закладів культури і мистецтва. 

В закладі функціонують: 

 Музичне відділення: 

- фортепіанний відділ; 

- відділ народних інструментів; 

- відділ вокально-теоретичних дисциплін; 

- відділ струнно-смичкових та духових інструментів; 

  Хореографічний відділ за фахом народно-сценічний танець. 

 

Контингент учнів в поточному навчальному році складає 230 учнів. 

Безоплатне навчання отримують 53 учня з категорій багатодітних та 

малозабезпечених сімей. 

За результатами 2020-2021 навчального року 17 випускників 

отримали свідоцтва «Про позашкільну освіту» (11 – «Музичне мистецтво», 

6 – «Хореографія»), з них 4 випускника закінчили школу «З відзнакою» та 

отримали похвальні  листи «За високі досягнення в навчанні». 



 

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні та колективні 

форми роботи з учнями. В школі  існують наступні учнівські творчі 

колективи:  

- хор учнів молодших класів, хор учнів старших класів (керівник 

Мітрієва О.С.); 

- молодший та старший ансамблі скрипалів (керівник Горобєй О.С.); 

- «Зразковий» хореографічний колектив «Світанок» (керівник Волохіна 

Ю.С.); 

- вокально-інструментальний ансамбль учнів та викладачів (керівник  

Гулевська Ю.В.). 

Поряд з учнівськими колективами також  активною творчою та 

концертною діяльністю займаються викладачі школи. Викладачі, учні, 

творчі колективи є  постійними учасниками всіх мистецьких заходів школи 

та громади.  

Навчально-методична робота 

За звітний період методична робота проводилась за наступними 

формами: 

- методичні доповіді, реферати, відкриті уроки, лекції-концерти; 

- участь у роботі обласних семінарів, педагогічних читаннях; 

- оформлення стендів до ювілейних дат видатних діячів культури і 

мистецтва 

Протягом учбового року проводяться педагогічні ради з питаннями 

планування роботи школи, відділів, підсумками та аналізом учбово-

виховної роботи та інші питання.  

Курси підвищення кваліфікації 

             З метою активізації творчої, професійної діяльності, стимулювання 

безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення 

відповідальності за результати навчання і виховання, відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України за 

звітний період чергову атестацію пройшли 10 викладачів та 4 

концертмейстера. 

Конкурсна діяльність 

З метою виявлення та підтримки обдарованих учнів, підвищення 

професійного рівня викладачів школи за звітний період, солісти та творчі 

колективи взяли участь в одному Всеукраїнському фестивалі-конкурсі, двох  

обласних  конкурсах, одному обласному фестивалі-конкурсі, шести  

регіональних фестивалях-конкурсах, а саме: 

Всеукраїнські фестивалі- конкурси: 

 Всеукраїнський двотуровий конкурс мистецтв «Новорічні дива» м. 

Київ. Ганган Таїсія (5кл.) – лауреат I ступеню, викладач Чернишова М.М. 

Обласні  конкурси: 

Обласний огляд-конкурс солістів-вокалістів та ансамблів малих форм: 

- вокальний ансамбль учениць під керівництвом Гулевської 

Ю.В – 1 місце; 



 

- Арабаджи Анастасія, 5 кл, Міталі Ксенія, 5кл (керівник 

Гулевська Ю.В. – участь; 

- Ганган Таісія, 4кл – (викладач Чернишова М.М.) – участь; 

Обласний огляд-конкурс солістів та ансамблів малих форм учнів 

хореографічних відділень: 

- Ансамбль молодших класів. Грамота за 2 місце керівник 

Волохіна Ю.С. 

VIII обласний академічний конкурс фортепіанної музики 

«ClassicQVEST – 2021» для учнів 3 – 4 класів мистецьких шкіл.  

- Участь: Чітаков К., 3 кл, Бужилова А., 2 кл, Каралі Н. 4 кл, 

Ворнікова К.,3 кл. 

Обласні  фестивалі-конкурси:  

XV обласний фестиваль-конкурс «Струмочки».  

- Ансамбль гітаристів у складі: Антошина Віра, 1кл, Боров 

Микола, 2кл, (викладач Гулевський М.В) – нагороджені 

грамотою за найкращий виступ. 

- Ансамбль баяністів у складі: Слободенюк Ілля, 2кл, 

Малихін Олексій, 2кл, (викладач Євтушек В.І.) – грамота за 

найкращий виступ. 

- Фортепіанний ансамбль у складі: Каралі Артем, 3кл, 

(викладач Бужора А.З.) та Чітаков Кирило, 4кл, (викладач 

Сердюченко О.С.) – участь; 

- Ансамбль скрипалів у складі: Петренко Марія, 2кл, Курка 

Єва, 3кл, Каралі Артем, 3кл, Чолак Анастасія, 4кл, 

(викладач Горобей О.С.) та Апостолова Варвара, 5кл, 

(викладач Балабан І.О.) – участь;  

Регіональні фестивалі-конкурси: 

X Регіональний фестиваль-конкурс «Світанок»:  

- Арабаджи Анастасія, 5кл, (викладач Гулевська Ю.В.) -  

нагороджена грамотою за 3 місце; 

- Дубас Злата, 3кл, (викладач Дубас Ю.Л.) – участь; 

- Хор молодших класів (керівник Мітрієва О.С.) – участь;  

- Ансамбль молодших та старших класів (керівник Волохіна 

Ю.С.) – участь.  

XI регіональний фестиваль – конкурс «Світанок»: 

- хореографічний колектив «Світанок» (викладач Волохіна 

Ю.С.) - грамота за II місце; 

- Ботнар Марія, 2кл (викладач Дубас Ю.Л.) - грамота за II 

місце; 

- Міталі Ксенія, 6кл (викладач Гулевська Ю.В.) – участь. 

ІХ відкритий фестиваль-конкурс  учнів мистецьких закладів «Вінок 

Дунаю», м.Ізмаїл  

- Кюлафли С. – гітара (викладач Гулевський М.В.) 

нагороджений дипломом  лауреата ІІ ступеня; 



 

- Іванова С. (викладач Кожухар Ю.О.) нагороджена дипломом 

II ступеню; 

- Вокальний ансамбль учениць (керівник  Гулевська Ю.В.) 

нагороджений грамотою за 3 місце; 

- Арабаджи Анастасія, 5кл (викладач  Гулевська Ю.В.) – 

участь;  

- Ганган Таісія, 4кл (викладач  Чернишова М.М) – участь. 

-  Вікован Олександра, 2 кл, Кузьменко Дар’я, 2 кл,  

(викладач Дубас Ю.Л.) – участь; 

-  ансамбль малих форм: Каралі А., Місіченко В., Кушнір В., 

Братан М. (керівник Горобей О.С.) – участь; 

-  Канцир С., 2 кл. (викладач Кожухар Ю.О.) – участь; 

-  Романова О., 8кл (викладач Мітрієва О.С.) – участь; 

-  Каралі А., 2кл, (викладач Бужора А.З.) –участь; 

- Іщенко В. (викладач   Євтушек В.І.) – участь; 

- Кузовенков П. (викладач   Дерменжі М.Г.) – участь; 

- Тріо у складі:   Дуняшев А., Возная А., Стозуб Т. (викладач  

Гулєвський М.В.) – участь. 

XI регіональний конкурс піаністів «Дебют», с.м.т. Сарата: 

-  Каралі А., 2 кл. (викладач Бужора А.З.) – грамота за 

«Найкращий виступ». 

III територіальний конкурс піаністів «Тріумф» учнів середніх та 

старших класів, місто Білгород-Дністровський: 

-  Іванова С. (викладач  Кожухар Ю.О) – грамота за III місце. 

IV регіональний фестиваль мистецтв юних талантів Бессарабії 

«Різдвяна зірочка», смт Сарата: 

- вокальний ансамбль у складі: Арабаджи Анастасія, 6кл, 

Глуган Віолетта, 4кл, Міталі Ксенія, 6кл, Тельпіс Кіра, 3кл 

(викладач Гулевська Ю.В) – Гран Прі. 

- Арабаджи Анастасія, 6кл (викладач Гулевська Ю.В) – 

грамота за II місце; 

- зразковий хореографічний колектив «Світанок» (викладач 

Волохіна Ю.С.) - диплом за II місце; 

- Ботнар Марія, 2кл (викладач Дубас Ю.Л.) – грамота за III 

місце; 

- Міталі Ксенія, 6кл (викладач Гулевська Ю.В) – участь. 

Преміювання 

         Згідно Положення «Про порядок встановлення щорічної премії 

Арцизької міської ради учнівської молоді за творчі досягнення» учні 

музичної школи були нагороджені: 

- Премією за особисті творчі досягнення у номінації «Творчий 

потенціал громади»  у розмірі 1000грн: Іванова С., Кюлафли С., 

Арабаджи А. 

- Премією за колективні творчі досягнення до 12 учасників у 

номінації «Творчий потенціал громади» у розмірі 2000грн.: 



 

«Зразковий»  ансамбль малої форми хореографічного колективу 

«Світанок» КЗ «Арцизька ДМШ», керівник Волохіна Ю.С. 

- Премією за колективні творчі досягнення до 12 учасників у 

номінації «Творча гордість громади» у розмірі 2400грн. – вокально-

естрадний ансамбль КЗ «Арцизька ДМШ», керівник Гулевська Ю.В.  

Культурно-просвітницька та виховна діяльність 

З метою активного залучення учнів до творчої позакласної  роботи, 

просвітницької  діяльності школи  солісти і творчі  колективи учнів 

молодших та старших класів, викладачі взяли участь у 10 шкільних  

культурно-мистецьких заходах, 7  заходах міста та громади: 

 Внутрішкільні: 

- Концерт «В країні музичних інструментів» для першокласників 

- Тематична лекція до 85-річчя від дня народження Лучано Паваротті 

- Новорічне свято «Новорічна карусель» (онлайн) 

- Літературно-музична композиція «Світ колискових» для учнів 

молодших класів 

- Концерт  « Весняні фантазії» 

- Концерт «Весняний подарунок» (клас хореографії) 

- Музично-пізнавальна програма «Пісні моря» (онлайн) 

- Концерт до 100 – річчя з дня народження А. Бабаджаняна 

- Участь у заході до Дня Вишиванки (запис кліпу пісні «Квітка 

Душа») 

- Звітній концерт школи 

- Концерт для першокласників «Сказка в музиці»  

- Літературно-музична композиція до 125-річчя від дня народження 

Віктора Косенка  

- Новорічний концерт «Новорічний експрес»  

 Заходи міста та громади: 

- Участь у святковому концерті до Міжнародного жіночого дня 

«Сяйво талантів» 

- Участь у заході до відкриття Арт-галереї 

- Участь у виставці арцизьких художників в Арт-галереї до Великодня 

- Участь у флешмобі до дня Вишиванки 

- Участь у Відкритому фестивалі «Щасливі долоньки»  до Дня захисту 

дітей 

- Участь в концерті до Дня Конституції України 

- Участь у заході до Дня художників в Арт-галереї 

- Участь у відкритті різдвяної дитячої виставки Арцизької дитячої 

художньої школи в  Арт-галереї 

- Участь концерті в честь відкриття Головної ялинки громади 

Фінансова-господарська діяльність 

          Фінансування школи здійснюється за рахунок бюджету 

Арцизької міської територіальної громади та надходжень від батьківської 

плати. За рахунок коштів громади фінансуються захищені статті (заробітна 

плата та обов’язкові  комунальні послуги). Заробітна плата виплачується 



 

вчасно. Також виплачується  матеріальна допомога на оздоровлення, 

надбавка за престижність праці, премія, грошова винагорода, надбавки за 

вислугу років. За період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року на 

спеціальний рахунок поступило 266,96 тис. грн батьківської плати.  Кошти 

зі спеціального рахунку направляються на зміцнення та розвиток 

матеріально-технічної бази закладу та, частково, на оплату комунальних 

послуг.  

За звітній період зі спеціального рахунку школи придбані  18 пар 

сценічних туфель для хореографічного колективу  «Світанок», 10 

комплектів суконь для учнів класу скрипки, електрогітара з процесором, 5 

банкеток для фортепіано, шафа-пенал в клас скрипки, активна акустична 

система, бездротова мікрофонна система, гітарний комбопідсилювач, 

електроконвектор. 

Загалом, всі приміщення установи оснащені меблями та обладнанням, 

необхідним для здійснення освітнього  процесу. Учбові кабінети  

укомплектовані музичними інструментами, наочними посібниками, 

меблями. В кабінетах музично-теоретичних дисциплін  є в наявності 

музичний центр, ноутбук, телевізор, інтерактивна дошка. Для проведення 

занять в школі є достатня кількість музичних інструментів. 

Для проведення поточного ремонту учбових кабінетів закупалися 

господарські  матеріали. 

Пріоритетні напрямки роботи на 2022 рік 

Пошук та оновлення репертуару 

Запровадження використання новітніх цифрових технологій з метою 

зацікавити учнів до  навчання 

Збільшення кількості концертних програм  з метою популяризації 

музичної школи 

Покращення матеріально-технічної бази 

Проблемні питання 

Для виконання стандартів навчання (виконання планів та програм в 

повному обсязі)  стоїть питання нестачі викладачів.  

Необхідна оновити глядацькі крісла в актовій залі та придбати сучасні 

сценічні костюми для хореографічного класу. 

Хореографічний зал потребує реконструкції.  


