
Впровадження нових освітніх програм в 

мистецькій школі на прикладі першого 

року роботи в пілотному проекті. 
доповідач: заступник директора з навчальної роботи КДШМ 5 

ім. Л. Ревуцького, кандидат мистецтвознавства,  

викладач-методист  

Гумен Олександра Ігорівна. 



КДШМ №5 ім. Л. Ревуцького 
пілотний проект 1-й рік навчання елементарного підрівня 

2018-2019 навчальний рік. 

• Музичне відділення – 

9 учнів 
• 5 - фортепіано  

викладачі Заболотня Н.М., Муха О.О.,  

Репка Р.І., Мусатова Т.В., Зубенко Т.М. 

• 1-арфа  

викл. Гумен О.І. 

• 1-цимбали  

викл. Булгакова Т. М. 

• 1- скрипка  

викл. Новицька І. О. 

• 1- вокал  

викл. Кондор О.Є. 

• Хореографічне 

відділення – 11 учнів 
викладач Михайлова Л. О.  



Прийнято до 1 класу всього 134 учня 

на 2018-2019 навчальний рік.  

• Учні пілотного 
проекту – 20 (діти 6 
років) 

• Відрахування – 0 

• На кінець навчального 
року 100% переведено 
на 2й рік навчання 
елементарного 
підрівня. 

• Учні 1 класу –114 (діти 
6-9 років) з них 6 
річних – 8 

• Відрахування з 
поважних причин (за 
заявою батьків) – 18 

• Залишено повторно у 1 
класі – 7  

• На кінець навчального 
року 80%  переведено у 
2 клас 



Структура мистецької освіти 

набір учнів на 2019-2020 навч. рік 

підрівень елементарний 

 група А (6-7річні діти) 

Навчання 4 роки 

підрівень 

 базовий 

5 років 

підрівень 

 поглиблений  

2-3 роки 

підрівень 

 елементарний  

група В (8-9 річні 
діти)  

навчання 3 роки 

підрівень 

 базовий  

4-5 років 

підрівень 

 поглиблений  

2-3 роки 

підрівень 

 елементарний 
група С (10+ 

річні діти) 
навчання 2-3 

роки  

підрівень 

 базовий 

3-4 роки 

підрівень 

 поглиблений  

2-3 роки 



Участь учнів пілотного проекту в 

концертних програмах І півріччя. 

 

 

 

 

Концерт до Дня Святого Миколая 

19.12.2018 р.  

8 учнів музичного відділення 
 

 

Новорічне свято для дітей та 

батьків хореографічного 

відділення 



 

 

 

 

 

Відкритий урок з «Музичної грамоти та практичного музикування» 

викл. Дробиш А.А., 1 рік навчання, хореографічне відділення 

 



Відкритий урок з «Музичної грамоти та практичного 

музикування» викл. Білоус К.В. 1 рік навчання,  

музичне відділення. 



14.05. 2019 р.   

19 учнів 

Концерт учнів 

пілотного проекту  



ПОЗИТИВНИЙ НАСТРІЙ!  

ВИСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ!  



УСПІХІВ ВАМ У НАВЧАННІ НАШІ 

ПІЛОТНИКИ! 


