ЗВІТ

ДЕРЖАВНОГО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО
ЦЕНТРУ ЗМІСТУ
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
ЗА 2019 р.

Київ

2

ЗМІСТ
1. Розробка нормативних (робочих) документів ....................................................3
2. Розроблення та моніторинг впровадження стандартів, типових освітніх
програм початкової, профільної та фахової передвищої
культурно-мистецької освіти .........................................................................................4
3. Вивчення, узагальнення та поширення досягнень зарубіжної
та вітчизняної культурно-мистецької освіти, науки, інноваційних
педагогічних методів, новітніх освітніх технологій .............................................7
4. Здійснення видання та реалізації наукової, навчально-методичної
літератури, методичних рекомендацій тощо ........................................................30
5. Формування та координація системи стимулювання та підтримки
талановитої молоді – учнів та студентів мистецьких закладів освіти .......33
6. Створення інформаційних баз даних та узагальнення статистичної
інформації з питань культурно-мистецької освіти ............................................39
7. Забезпечення функціонування електронного репозитарію публікацій
та видань для забезпечення освітнього процесу початкової, профільної
та фахової передвищої культурно-мистецької освіти ........................................43
8. Надання науково-методичної і практичної допомоги з питань,
що віднесені до компетенції Центру .........................................................................45
9. Здійснення інших видів діяльності, що відповідають головній меті
та завданням Центру і не суперечать законодавству України .......................46

ДНМЦЗКМО
ДНМЦЗКМО

2019 р.
2019 р.

3

РОЗРОБКА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
План роботи Центру на 2019 р.

Підготовлено Паспорт бюджетної програми на 2019 р.
Порядок надання експертних висновків рукописам
43 накази з діяльності Центру
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Пропозиції для складання бюджету Міністерства
культури України на 2020 р.
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Проведено роботу щодо складання фінансової
та бюджетної звітності Центру
Підготовлено річний звіт про виконання Паспорту
бюджетної програми за 2019 р.
Звіт щодо результатів діяльності Центру за 2019 р.
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УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ

Типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької
освіти:
«Циркове мистецтво»
«Образотворче мистецтво (станкове та декоративне)»
«Клас танцю»
«Клас хорового співу»
«Інструментальні класи»
«Клас музичного фольклору»
Типових освітніх програм середнього (базового) підрівня початкової
мистецької освіти:
з декоративного мистецтва початкового професійного спрямування,
класи декоративного мистецтва (у тому числі за видами: вишивка,
витинанка, петриківський розпис, ткацтво, гончарство, кераміка,
різьблення, лозоплетіння, паперопластика, бісероплетіння, батик,
виготовлення народних ляльок тощо);
з музичного мистецтва початкового професійного спрямування, клас
музичного фольклору;
з музичного мистецтва початкового професійного спрямування, клас
сольного співу;
з сценічного мистецтва початкового професійного спрямування,
цирковий клас;
з аудіовізуального мистецтва початкового професійного спрямування,
класи кіномистецтва, мультимедіа, анімації;
з музичного мистецтва початкового професійного спрямування, клас
хорового співу;
з театрального мистецтва початкового професійного спрямування,
клас театру, клас музичного театру (мюзиклу);
з музичного мистецтва початкового професійного спрямування,
інструментальні класи (фортепіано, скрипка, віолончель, арфа, флейта,
кларнет, саксофон, ксилофон, труба, бандура, цимбали, гітара, домра, баян,
акордеон, електронні клавішні (синтезатор), електрогітара, бас-гітара,
ударні, барабани, інші);
з образотворчого мистецтва початкового професійного спрямування
(станкове мистецтво та скульптура);
з хореографічного мистецтва початкового професійного спрямування,
класи народно-сценічного танцю, бального танцю, класичного танцю,
сучасного танцю тощо.
ДНМЦЗКМО
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СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ ГРУП
З розробки типових навчальних програм з основних дисциплін
елементарного підрівня початкової мистецької освіти:
«Музичний інструмент блок-флейта»
«Музичний інструмент флейта»
«Музичний інструмент сопілка»
«Музичний інструмент пан-флейта»
«Музичний інструмент саксофон»
«Музичний інструмент труба»
«Музичний інструмент арфа»
«Музичний інструмент віолончель»
«Музичний інструмент бандура»
«Музичний інструмент цимбали»
«Музичний інструмент гітара»
«Музичний інструмент домра»
«Музичний інструмент баян»
«Музичний інструмент акордеон»
«Цифрові клавішні інструменти (синтезатор)»
«Музичний інструмент електрогітара»
«Музичний інструмент бас-гітара»
«Ударні інструменти»
«Музичне мистецтво. Хор»
«Хор (клас хорового співу хорового відділення)»
«Фольклорний ансамбль»
«Спів сольний (фольклорний клас)»
«Основи сценічного руху та фольклорний танець»
«Постановка концертних номерів»
«Циркове мистецтво. Ритмопластика»
«Постановка циркового номера»
«Бесіди про мистецтво»
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РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ
Типових навчальних програм з навчальних дисциплін елементарного
підрівня початкової мистецької освіти:
«Образотворче мистецтво (станкове та декоративне)»
«Ліплення»
«Музичний інструмент скрипка»
«Музичний інструмент фортепіано»
«Танець»
«Основи циркового мистецтва»
«Музична грамота та практичне музикування»
«Музичний інструмент сопілка»
«Музичний інструмент арфа»
«Музичний інструмент блок-флейта»
«Музичний інструмент саксофон»
«Музичний інструмент цимбали»
«Цифрові клавішні інструменти (синтезатор)»
«Постановка концертних номерів»
«Постановка циркового номера»
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НАРАДА КЕРІВНИКІВ
РЕГІОНАЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ
У СФЕРІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
19-20.02.2019 р. Центр провів нараду представників регіональних
методичних служб у сфері мистецької освіти, яка проходила в м. Києві
на базі дитячої школи мистецтв №6 імені Г. Жуковського.
Мистецька освіта загалом та початкова мистецька освіта особливо мають
пріоритетну увагу Міністерства культури та Уряду, залишаючись
пріоритетним напрямом державної культурної політики. Зокрема,
ми можемо говорити про те, що наразі розроблені стандарти змісту
початкової мистецької освіти елементарного підрівня.
Тетяна Колос зазначила, що «впроваджуючи типові освітні програми
початкової мистецької освіти, ми перш за все говоримо ... про якісний
результат, на який має бути спрямоване навчання учнів у мистецьких
школах ... Розробники типових навчальних програм з освітніх
компонентів освітніх програм матимуть підстави для присвоєння або
підтвердження педагогічного звання викладача-методиста, ті, хто
впровадить новий зміст з 1 вересня цього року та розробить робочі
програми з навчальних дисциплін на основі типових, матимуть підстави
отримати найвищий бал за критерієм змісту та методики викладання
дисципліни під час атестації.
Проходження навчання в рамках підвищення кваліфікації, організованого
Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької
освіти у першій половині 2019 року, буде враховано педагогічним
працівникам як такі, що відповідають вимогам до ліцензованих курсів
підвищення кваліфікації обсягом 60 академічних годин».
З метою доведення достовірної інформації про процеси, що відбуваються
зараз, у тому числі і у сфері модернізації мистецької освіти, до всіх
зацікавлених осіб, було запропоновано присутнім на нараді
представникам областей та міста Києва ініціювати проведення подібних
заходів для керівників та інших представників закладів мистецької освіти
в регіонах.
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ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1
26-27.03.2019
(627 учасників)
1) образотворче мистецтво
(станкове та декоративне);
2) танець;
3) фортепіано;
4) музична грамота
та практичне музикування.

2

3
05-06.06.2019
(591 учасників)
1) скрипка;
2) фортепіано;
3) музична грамота
та практичне музикування.

22-23.04.2019
(367 учасників)
1) скрипка;
2) фортепіано;
3) музична грамота
та практичне музикування.

4
5
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25-26.02.2019
(139 учасників)
1) образотворче мистецтво
(станкове та декоративне);
2) танець.

12-13.06.2019
(315 учасників)
1) музична грамота
та практичне музикування;
2) фортепіано.
2019
2019 р.
р.
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ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
На виконання Пріоритетних дій Уряду на 2018 рік у рамках модернізації
змісту початкової мистецької освіти робочі групи у складі провідних
викладачів мистецьких шкіл розробили типові освітні програми
з окремих навчальних дисциплін – освітніх компонентів Типових освітніх
програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти
з образотворчого (станкового та декоративного) мистецтва, музичного
мистецтва (інструментальні класи) та хореографічного мистецтва, які
вводяться в дію з 01.09.2019 р.
У зв’язку з цим, а також з метою підготовки викладачів мистецьких шкіл
до впровадження в освітній процес оновленого змісту початкової
мистецької освіти, Міністерство культури України оголосило набір
слухачів на заходи з підвищення кваліфікації у вигляді короткострокового
дводенного навчання, організатором яких став Державний науковометодичний центр змісту культурно-мистецької освіти.
Заходи включали навчання педагогічних працівників з питань
викладання на елементарному підрівні початкової мистецької освіти
таких навчальних дисциплін, як:
1. Образотворче мистецтво (станкове та декоративне).
2. Танець.
3. Фортепіано.
4. Скрипка.
5. Музична грамота та практичне музикування.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
«СУЧАСНЕ ДИТЯЧЕ МИСТЕЦТВО:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
26-28.03.2019 р. в місті Херсоні пройшов Всеукраїнський семінарпрактикум на базі Навчально-естетичного комплексу «Художня школа»
де зустрілись понад 290 викладачів мистецьких шкіл з 67 закладів освіти
18 областей України.
Мета - обмін досвідом та підвищення кваліфікації викладачів художніх
закладів початкової спеціалізованої мистецької освіти.
Під час роботи семінару піднімалися актуальні питання мистецької
освіти, методики викладання тощо.
Тематичні напрями семінару-практикуму:
1. Проблеми та перспективи діяльності художніх закладів початкової
спеціалізованої мистецької освіти.
2. Мистецька школа: освітні програми з образотворчого мистецтва
в контексті сучасних вимог.
3. Тенденції розвитку дитячого образотворчого мистецтва
(на прикладі міжнародних конкурсів малюнку).
4. Виставка творів дитячого мистецтва – багатофункціональний засіб
розвитку учасників освітнього процесу.
За результатами семінару учасники отримали сертифікати Центру про
підвищення кваліфікації. Також за потребою учасникам можна було
отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації Інституту публічного
управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (група формувалась на засадах самоокупності).
Слід зазначита, що учасники, які планували отримати свідоцтво,
обов’язково мали підготувати письмову контрольну роботу на тему
семінару-практикуму обсягом 3-4 сторінки.
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НАРАДА ДИРЕКТОРІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ
17.04.2019 р. в місті Житомирі відбулась зустріч керівників мистецьких
шкіл, коледжів та управлінців у сфері культури області з представниками
Міністерства культури України з актуальних питань розвитку початкової
мистецької освіти.
На зустрічі були обговорені такі питання: застосування нових підходів
до оцінювання їх професійної діяльності під час атестації, а також
запровадження з 01.09.2019 року освітніх програм.
Під час зустрічі було наголошено, що типові освітні програми спрямовані
передусім на трансформування підходів до організації навчання
в мистецьких школах з дотриманням принципів дитиноцентричності
та людиноцентричності, академічної автономії мистецьких шкіл,
на надання широких можливостей для адаптації мистецьких шкіл
в умовах децентралізації та нових запитів суспільства.
Отримали представники мистецьких шкіл і відповіді на окремі питання
щодо атестації педагогічних працівників. Було наголошено, що нові
підходи до оцінювання їхньої діяльності є передусім мотиваційними,
спрямованими на справедливе і всебічне оцінювання, яке позитивно
вплине на підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників
залежно від їх педагогічних талантів, активності та творчого ставлення
до своєї роботи.
Марина Бриль, директор Центру, розповіла про новації, заплановані
центром у частині співпраці з закладами мистецької освіти, а Оксана
Браунер, заступник директора Школи джазового та естрадного мистецтв
міста Києва, співавтор нової програми з фортепіано для мистецьких шкіл,
пояснила суть новацій у викладанні цього предмету за новою програмою.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
«НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В МИСТЕЦЬКИХ ШКОЛАХ»
25.04.2019 р. в місті Києві відбувся Всеукраїнський семінар-практикум
«Нові підходи до організації освітнього процесу в мистецьких школах»,
який проводив Директорат мистецької освіти. Учасниками семінару
стали співробітники Центру, директори та заступники директорів
мистецьких шкіл з 19 областей України та міста Києва.
Під час заходу були презентовані результати
пілотного проєкту, який розпочався 01.09.2018 р.;
типові освітні програми елементарного підрівня
початкової мистецької освіти з образотворчого
(станкового та декоративного), хореографічного,
циркового та музичного мистецтва
(інструментальні класи, класи музичного
фольклору та хорового співу), затверджені наказом Міністерства культури
України від 24.04.2019 № 352, а також моделі типових освітніх програм
базового (середнього) підрівня.
Корисною для практичного застосування стала презентація «Розроблення
навчальних планів на основі освітніх програм», в якій окреслено
механізм застосування освітньої програми, закрема залежно від віку
вступників, а також приклади розробки навчального плану
та робочого навчального плану на основі освітньої програми тощо.
Родзинкою заходу стала презентація
мотиваційного анімаційного відеоролику
«Новий зміст освіти – нові можливості», в якому
висвітлено ключові переваги застосування
нового змісту початкової мистецької освіти
та впровадження його в мистецьких школах.
Семінар проходив під гаслом «Тренд сьогодення–
мати вибір», адже нові типові освітні програми
дають можливість кожному закладу мистецької освіти обрати свій вектор
розвитку, варіювати складові освітньої програми та виконувати стандарт
початкової мистецької освіти, з урахуванням особливостей закладу
та учасників освітнього процесу.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР
«ВІД ТРАДИЦІЇ ДО СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЕННЯ»
18-22.06.2019 р. в м. Кривий Ріг пройшов Всеукраїнський конкурс
витинанки та Всеукраїнський (з міжнародною участю) науковометодичний семінар з проблем розвитку початкової мистецької освіти
(образотворче мистецтво та декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн)
на тему: «Від традиції до сучасного образотворення».
Семінар проводився з метою покращення якості початкової мистецької
освіти, підвищення кваліфікації та обміну досвідом викладачів
мистецьких шкіл, обміну досвідом керівників і методистів методичних
центрів/кабінетів системи Міністерства культури України, представників
інших закладів освіти та установ.
У програмі семінару були пленарні
засідання, ознайомлення з педагогічним
досвідом провідних викладачів,
майстер-класи, відкриті уроки, доповіді,
презентація навчально-методичної
літератури, круглий стіл, а також 2-й тур
ІІІ Всеукраїнського конкурсу витинанки.
На конкурс надіслали 388 робіт
з 18 областей України.
За результатами попереднього відбору для
участі у другому турі конкурсу було
відібрано 65 робіт, з яких було обрано
40 призових.
Всі учасники отримали сертифікат Центру
про участь у семінарі.
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20.06.2019 р. в м. Києві відбулось перше засідання робочої групи
з розроблення концепції інклюзивної мистецької освіти початкового рівня.
Концепція, яка розробляється
на виконання Середньострокового
плану пріоритетних дій Уряду до 2020
року, має стати документом,
що визначить ключові принципи,
цінності та вектор розвитку
інклюзивного навчання
в мистецьких школах.
Учасниками заходу, за результатом
відкритої онлайн-реєстрації на сайті
Міністерства культури України, стали
представники мистецьких шкіл,
культурно-мистецьких коледжів,
органів місцевого самоврядування
та інших інституцій з Донецької,
Житомирської, Запорізької, Київської,
Кіровоградської, Миколаївської,
Харківської, Черкаської, Чернігівської
областей та з міста Києва.
На засіданні обговорювалися ключові
проблеми інклюзивної мистецької
освіти початкового рівня
та пропозиції щодо шляхів
їх вирішення, які мають бути
враховані в зазначеній концепції.
Окремо учасники зустрічі
відзначили, що законодавчо
закріплена автономія мистецьких
шкіл у виборі освітньої програми,
дасть можливість в освітньому
процесі створювати умови для
здійснення навчання дітей
з особливими потребами.
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ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ МІНКУЛЬТУРИ
«КРОК У МАЙБУТНЄ»

09.09.2019 р. в Колонній залі Київської міської ради відбулась підсумкова
конференція пілотного проєкту з упровадження освітніх програм
в мистецьких школах, до якої долучилися культурно-освітні управлінці
з різних областей та зі столиці, керівники та педагоги мистецьких шкіл
з 14 областей України та міста Києва, соціальні партнери Директорату
мистецької освіти.
У своїх інформаційних промовах доповідачі
підкреслювали необхідність та своєчасність
тих трансформацій, які відбуваються
в початковій мистецькій освіті, а також
висловлювали підтримку в подальшій
їх імплементації. Саме завдяки тісній
співпраці між усіма ланками:
держава=громада=школа, є можливість
створити найбільш конкурентну європейську сучасну мистецьку школу
із збереженням її вітчизняної унікальності в найближчій перспективі.
Ключові тенденції, які були відзначені пілотними школами
за результатом впровадження освітніх програм у школах:
• Новий розподіл часу дозволив охопити більшу кількість дітей
та реалізувати індивідуальні освітні траєкторії.
• Освітні програми були реалізовані без залучення додаткових коштів.
• Діти і батьки повністю задоволені навчанням і вмотивовані.
• Відрахування учнів пілотного проєкту практично не було (окремі
випадки були пов’язані зі зміною учнями місця проживання).
• Підвищився показник відвідуваності учнями занять.
• Новий зміст початкової мистецької освіти елементарного підрівня
освіти апробований та отримав позитивну оцінку.
• Вербальне оцінювання є ефективним та мотивуючим для учнів.
• Викладачі та дирекція отримали автономію та педагогічну свободу.
• Активізувався інтелектуальний ресурс викладачів, залучених
до пілотного проєкту.
• Учні з батьками отримали можливість обирати навчальні
дисципліни.
• Зросла кількість дітей, які виявили бажання навчатися.
• Змінилося ставлення усіх учасників до освітнього процесу, прийшло
усвідомлення пов’язаності, потрібності, обов’язковості усіх освітніх
компонентів.
• Упровадження змін згуртували колектив, створили передумови для
кращої співпраці, дали розуміння колективу, що він впливає на процеси.
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В рамках програми конференції розробники типових навчальних
програм, прогресивні відділи та управління культури міст, об’єднаних
територіальних громад та областей, а також школи пілотники були
нагороджені подяками, дипломами та відзнаками Міністерства культури
України та Центру.
За результатом роботи прийнято та направлено Звернення учасників
підсумкової конференції пілотного проєкту з упровадження освітніх
програм в мистецьких школах «Крок у майбутнє» до Комітету Верховної
Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо
підтримки реформи початкової мистецької освіти.

Учасники конференції мали змогу насолодитися музичними творами, які
виконували:
- народний оркестр викладачів Київської дитячої школи мистецтв № 6
імені Г. Жуковського, «Святограй»;
- Візнюк Василь, заслужений діяч мистецтв України, директор
Київської дитячої школи мистецтв № 5 імені Л. Ревуцького;
- Богдан Ховзун, голова громадської організації «Всеукраїнська
асоціація закладів мистецької освіти»;
- Ольга Жмуріна, фіналістка телевізійного шоу Х-Фактор 9, фронтвумен
легендарної группи Square Universe Band, фіналістка проекту Голос Країни
2014, виконавиця ролі Есмеральди в Notre-Dame de Paris Le Concert
в Україні, випускниця і викладач Школи джазового та
естрадного мистецтв.
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СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
«МИСТЕЦТВО XXI СТОЛІТТЯ:
ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА»

23.10.2019 р. на базі Сєвєродонецького коледжу
культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва
відбувся обласний семінар- практикум «Мистецтво
XXІ століття: проблеми педагогіки та виконавства»
для викладачів мистецьких шкіл.
Він започаткован ще в 70-х роках минулого
століття, проводиться щорічно і є своєрідною
формою удосконалення професійного рівня
викладачів мистецьких шкіл області.

Організаторами заходу виступили управління культури національностей
та релігій ЛОДА, Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва і Луганський обласний центр навчально-методичної роботи,
культурних ініціатив і кіномистецтва.
У роботі семінару взяли участь викладачі циклових комісій
Сєвєродонецького коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва,
Дрогобицького музичного коледжу імені Василя Барвінського,
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
керівники та викладачі мистецьких шкіл області.
Головою секції «Хореографія» стала методист вищої категорії відділу
формування і моніторингу змісту та якості культурно-мистецької освіти
Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької
освіти Світлана Трускалова.
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Під час роботи семінару відбувалися активні
обговорення заявлених питань на секціях,
представлені методичні доповіді
та повідомлення. Особливо цікавими стали
відкриті уроки викладачів: були показані форми
і методи роботи з учнями та дитячими
колективами на різних етапах музичного
розвитку.
Зокрема, в роботі секції «Хорове диригування
і спів» взяли участь гості з Галичини
та Буковини, представивши:
− методичне повідомлення та майстер-клас
на тему «Техніка звуковидобування в хоровій
практиці» заслуженого діяча мистецтв України, кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри музики Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича Чурікової-Кушнір
Ольги Дмитрівни;
− «Методичні рекомендації
з постави диригентського
апарату для учнів мистецьких
шкіл, майбутніх абітурієнтів
ВНЗ» завідувача відділом
хорового диригування,
викладача-методиста КЗ ЛОР
«Дрогобицький музичний
коледж імені В. Барвінського»
Бондзяка Богдана Ярославовича.
Головою секції «Образотворче мистецтво» стала Ольга Смоліна - доктор
культурології, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри філософії,
культурології та інформаційної діяльності Східноукраїнського
національного університету ім. В. Даля.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ МАРАФОН
ARTS FOR HEARTS

Всеукраїнський проєкт «Педагогічний марафон розвитку інклюзивної
початкової мистецької освіти ARTS FOR HEARTS Одеса-Харків-Львів 2019»
був направлений на розвиток інклюзивної мистецької освіти
в мистецьких закладах України на основі кращих вітчизняних
та європейських практик.
Проєкт надав можливість створити комунікаційну платформу для
налагодження тривалого партнерства для розвитку інклюзивної освіти
та мистецтва в Україні, а також став підґрунтям формування позитивного
ставлення суспільства, викладацько-учнівської спільноти, узагальнення
та систематизація ефективного досвіду.

МАРАФОН В МІСТІ ОДЕСА

30.10.2019 р. в Одеському інклюзивно-ресурсному центрі № 1 відкрився
Всеукраїнський педагогічний марафон розвитку інклюзивної початкової
мистецької освіти «ARTS FOR HEARTS: Одеса-Харків-Львів-2019», який буде
проходити два дні: 30 та 31 жовтня.
У ньому взяли участь представники шкіл естетичного розвитку з різних
областей: Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської,
Запорізької, Київської, Миколаївської, Львівської та Кіровоградської.
«Наша мета – популяризація художньої
освіти, спрямованої на реалізацію освітніх
програм; співпраця з органами
самоврядування і захист прав дитини
на освіту» – сказала ведуча марафону,
директор ДМШ № 5 ім. Дунаєвського
міста Харкова Оксана Кравчук. – «Одеса
підтримала нашу ідею, надавши умови для
проведення нашого марафону».
Директор Центру Марина Бриль закликала
учасників марафону до обміну досвідом
і практиками, які можуть бути відображені
на сайті та у збірнику Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Інклюзія
в мистецькій освіті: виклики, практики,
перспективи».
Педагоги розповіли про свої напрацювання,
успіхи в роботі з дітьми
та вплив художньої освіти на розвиток
дитини.
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Директор Одеського інклюзивного ресурсного центру № 1 Вікторія
Пастерначенко провела екскурсію по центру, який має сучасне
обладнання для розвитку дитини.
«За півроку роботи нашого центру, до нас звернулося понад 400 осіб», –
розповіла Вікторія. – «Ми визначаємо яка освітня програма потрібна
дитині, а також стимулюємо до розвитку дітей з інвалідністю. Завдяки
ентузіазму та згуртованості нашої команди, ми почали також роботу
з батьками, яким потрібна психологічна і моральна підтримка».

МАРАФОН В МІСТІ ХАРКІВ
20-21.11.2019 р. у місті Харків відбулася «зупинка» проєкту, учасниками
якого стали представники мистецьких шкіл та вишів, громадських
та благодійних організацій (всього більше 70 осіб) мали змогу взяти
участь у семінарах-практикумах, педагогічних читаннях, дискусійних
сесіях, майстер-класах, круглих столах, концертах за участю учнів
з особливими освітніми потребами, екскурсіях у спеціалізовані центри
та заклади освіти міста. Взагалі свої думки та теоретичні розробки
з приводу інклюзивної освіти, практичні напрацювання з учнями
з особливими освітніми потребами продемонстрували 24 спікери.
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Підготовлена програма була насиченою. Першою локацією став Палац
культури Основ’янського району, подальша робота базувалася в стінах
харківської спеціальної школи ім. В. Г. Короленка.

Після завершення роботи, учасники поділилися враженнями, які можна
розділити на дві головні теми – «найбільш цікаве» та «корисні поради».
Найбільш цікавим стала велика кількість корисної інформації,
унікальної по своїй суті, різноманітна тематика виступів, особливо
«вузьких» спеціалістів, тепла та дружня атмосфера, високий рівень
організації марафону, обмін досвідом роботи краківської школи. Було
підкреслено, що проєкт згуртував навколо себе професіоналів-однодумців
– кожен з присутніх співчував проблематиці виступів спікерів.

В якості корисних порад учасники запропонували більше уваги приділяти розробкам
методик роботи з інклюзивними учнями на художніх дисциплінах, більш чіткого
дотримання вимог регламенту та тематики виступів спікерів, збільшення кількості
презентацій практичних напрацювань (майстер-класи, відеоуроки), систематично
проводити заходи такої спрямованості та розширити їх географію, залучити до участі в
марафоні викладачів за методикою Орфа та Монтессорі, оприлюднити тексти виступів у
друкованому та цифровому варіантах, активно розробляти навчальні програми та
дидактичні матеріали для інклюзивної освіти.
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МАРАФОН В МІСТІ ЛЬВІВ

Міжнародний проєкт добіг свого завершення.
Захід відбувався протягом двох днів на головних «майданчиках»
позашкільної початкової та спеціалізованої мистецької освіти м. Львів:
– 6 грудня у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини;
– 7 грудня у Львівській середній спеціалізованій музичній школіінтернаті імені Соломії Крушельницької.

Протягом 2-х днів марафону організаторам вдалось створити середовище
однодумців, що об’єднало небайдужих викладачів, батьків, представників
органів влади та громадськості до впровадження інклюзивних форм
роботи в системі мистецької освіти.
Географія учасників була представлена Харківською, Дніпропетровською,
Закарпатською, Донецькою, Житомирською, Миколаївською, Львівською,
Рівненською, Івано Франківською, Вінницькою, Хмельницькою,
Запорізькою, Чернівецькою, Одеською, Волинською, Херсонською
та Чернігівською областями. Загалом у марафоні взяли участь 115 осіб:
31 доповідач та 84 слухача.
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Спілкування та обмін досвідом проходили у форматі дискусійних сесій,
семінарів-практикумів, педагогічних читань, майстер-класів, круглих
столів, концерту за участю учнів з особливими освітніми потребами.
Відбулось скайп-включення з батьками учнів з особливими освітніми
потребами та викладачами з мистецьких закладів м. Вільнюса (Литва),
м. Харкова, м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області.

Найбільше учасників марафону вразив концерт дітей з особливими
освітніми потребами, на якому було представлено вокальні,
інструментальні номери, номери з колективного музикування
та декламації.
Одна з учасниць написала у своєму дописі: «Треба не зупинятись
на досягнутому... розвивати розпочату справу, ... в суспільстві про
необхідність інклюзивного мистецтва».

ПІДСУМКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ МАРАФОНУ
За результатами обговорень, анкетних опитувань було вирішено,
що необхідно:
1. Залучати практикуючих психологів та працівників
інклюзивно-ресурсних центрів до участі у подібних заходах з ціллю
обміну досвідом та надання конкретних практичних порад щодо роботи
з учнями з особливими освітніми потребами.
2. Розширити часові межі проведення заходів інклюзивнопедагогічних марафонів для більш повного та ретельного охоплення
обраної проблематики.
3. Включити до програми інклюзивно-педагогічних марафонів
педагогічний досвід роботи з учнями, що хворіють на ДЦП.
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4. Збільшити кількість майстер-класів у змісті програм марафону для
наочної демонстрації практичних методів роботи з особливими дітьми.
5. Оприлюднювати збірки науково-методичних матеріалів
у друкованому та цифровому вигляді, які створювати на основі
проведених семінарів. Розміщувати відеозаписи майстер-класів
та тематичних доповідей в інтернет-середовищі. Ділитися
та обмінюватися методичними розробками.
6. Додати до роботи семінарів та марафонів тематику групових занять
з особливими учнями.
7. Проводити подібні заходи спеціально для батьків дітей
з особливими освітніми потребами.
8. Запрошувати іноземних колег до участі у семінарах та педагогічних
марафонах.
9. Розробляти нормативно-правову базу з організації інклюзивної
форми навчання в мистецькій освіті.
10. Приділяти увагу створенню адаптованих навчальних/авторських
програм для учнів з особливими освітніми потребами.
11. Внести пропозиції до положення про атестацію педагогічних
працівників закладів (установ) освіти в галузі культури щодо заохочення
викладачів до розроблення та впровадження методик роботи з учнями
з особливими освітніми потребами.
12. Розпочати підготовку студентів до роботи з учнями з особливими
освітніми потребами в закладах фахової передвищої та вищої освіти.
13. Залучати адміністративні структури до забезпечення якісних
освітніх послуг у системі інклюзивної освіти.
14. Продовжувати інформаційну роботу щодо формування
позитивного ставлення суспільства, викладацько-учнівської спільноти
до інклюзивної освіти в мистецькій школі, а також узагальнення
та систематизацію педагогічного досвіду викладачів, що працюють
з особливими дітьми.
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ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ
«ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ: ОРІЄНТИРИ 2020»
30.10.2019 р. в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв
відбулось засідання секції «Початкова мистецька освіта», учасниками
якої стали керівники та педагогічні працівники мистецьких шкіл,
науковці та професори НАКККіМ, керівництво ГО «Всеукраїнська рада
директорів закладів початкової мистецької освіти», працівники Центру.
Секція обговорила проблеми та перспективи удосконалення підвищення
кваліфікації слухачів у Центрі неперервної культурно-мистецької освіти
НАКККіМ з орієнтацією їх формування управлінських, комунікаційних,
цифрових компетнентностей.
Учасники висловили побажання щодо включення до навчальних
програм підвищення кваліфікації актуальних питань діяльності
мистецьких шкіл в умовах реформи системи забезпечення населення
культурними послугами, інклюзивного навчання та запропонували
Академії розширювати коло освітніх послуг за рахунок
короткотермінових семінарів і тренінгів та використання можливостей
дистанційного навчання.
Рекомендації учасників будуть враховані під час формування планів
діяльності Центрі неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
«ПОСИЛЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ»

05.11.2019 р. відбувся Національний круглий стіл «Посилення розвитку
громади через навчання та освіту дорослих».
Мета заходу – просування освіти дорослих на національному рівні
шляхом підвищення обізнаності осіб, що приймають політичні рішення,
про значення освіти дорослих для соціально-економічного розвитку
регіонів і країни в цілому.
Захід відбувся в рамках проєкту «Регіональні голоси – громадянська освіта
дорослих для розширення прав і можливостей локальних громад
в Україні та Білорусі».
Мета проєкту – зміцнення процесів демократизації в Україні та Білорусі
за допомогою програм громадянської освіти для дорослих.
В рамках реалізації мікропроєктів партнерські організації дослідили
проблеми і потреби жителів своїх громад. Відповідно до цих потреб були
розроблені та реалізовані навчальні програми. Навчання допомогло
учасникам розробити та реалізувати у своїх громадах громадські
ініціативи, що мають на меті вирішити певні проблеми і покращити
життя у громадах.
Під час Національного круглого столу були представлені результати
проєкту та запрошені експерти з Народних університетів Німеччини
поділились досвідом в громадянській освіті дорослих та налагодженню
співпраці із регіональними та національними органами влади.

ДН
НМ
МЦ
Ц ЗЗ К
КМ
МО
О
Д

2019 р.
р.
2019

28

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІНКЛЮЗІЯ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ:
ВИКЛИКИ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Всеукраїнська науково-практична конференція
відбулась 06-07.12.2019 р. і стала платформою
для розгляду та обговорення актуальних проблем
розвитку інклюзивної мистецької освіти в нашій
країні.
Мета: окреслення особливих освітніх потреб дитини
в мистецькій освіті – представлення та аналіз досвіду
інклюзивного навчання; вироблення моделей
психолого-педагогічної та соціально-педагогічної
роботи, а також пропозицій щодо організації
інклюзивної освіти; об’єднання зусиль щодо практики
впровадження інклюзії в мистецьких школах (нормативно-правової
та організаційно-педагогічної).
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Вектори розвитку інклюзії в мистецькій освіті: нормативно-правове
забезпечення рівного доступу до мистецької освіти.
2. Міжнародний досвід мистецької освіти для людей з особливими
освітніми потребами.
3. Громадсько-державне партнерство у впровадженні інклюзії
в мистецькій освіті.
4. Організація іклюзивного освітнього простору: інфраструктура
та обладнання; освітні програми та інноваційні технології; методи
і засоби, методики компетентнісного навчання та розвитку.
5. «Дорожня карта» мистецької школи для переходу на навчання дітей
з особливими освітніми потребами в мистецькій школі.
6. Особливості моделі соціально-педагогічної роботи щодо організації
інклюзивної освіти в умовах мистецької школи.
7. Психолого-педагогічні аспекти інклюзивного навчання
в мистецькій освіті.
8. Варіативність технологій та методик
інклюзивного навчання в мистецькій школі
(педагогічна майстерня з досвіду роботи
викладачів закладів мистецької освіти).
9. Професійна підготовка викладачів
до роботи в умовах інклюзії.
10. Складові елементи інклюзивної освіти:
командний підхід, задоволення індивідуальних
потреб дітей, співпраця з батьками, створення
сприятливої атмосфери в дитячому колектив.
11. Соціокультурна адаптація, профорієнтація та працевлаштування
здобувачів інклюзивної мистецької освіти.
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СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ
«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО»

Директор та співробітники Центру взяли участь у роботі стратегічної сесії
«Мистецька освіта майбутнього», яка відбулась 19.12.2019 р. у Києві.
«Мета заходу – діалог і порозуміння», каже заступниця чільника МКМС.
Під час панельних дискусій, перегляду презентацій щодо роботи
українських мистецьких шкіл та шкіл Фінляндії, Ісландії, музикантів,
директорів мистецьких навчальних закладів та інших, учасники сесії
опрацювали і сформували основні проблеми мистецької освіти і бачення
майбутньої мистецької освіти в Україні.
Піднімали такі питання:
1. Які принципи мають лягти в основу Мистецької освіти
майбутнього?
2. Як зберегти всі найкращі надбання української мистецької освіти
і залучити найкращі ефективні рішення зі світового досвіду?
3. Про яку мистецьку школу мріють українські батьки?
4. Якої мистецької школи потребує професійний ринок України
та світу?
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Направлено на безкоштовній основі в бібліотечні фонди закладів
початкової та фахової передвищої мистецької освіти 24 областей України
та міста Києва примірники навчально-методичної літератури
надрукованої Центром у 2018 р.
1. Візнюк І. В. Барвиста мозаїка звуків. Обробки та перекладення для
інструментальних ансамблів. Педагогічний репертуар мистецької школи.
Частина V.
2. Грабовська Л. В., Соловйова О. А. Відрада. Твори в перекладенні для
ансамблю бандуристів. Педагогічний репертуар мистецької школи.
3. Гулінська М. І. Мої малюнки. П’єси для домри з фортепіано.
Педагогічний репертуар мистецької школи.
4. Жужа О. А. Музичні картинки. П’єси для баяна. Педагогічний
репертуар мистецької школи.
5. Костенко О. О., Юрченко О. П., Кужба М. Д. Цимбальна веселка.
Збірка для інструментальних ансамблів. Педагогічний репертуар
мистецької школи.
6. Назар Л., Кобрин Н., Шевчук С., Холевінська Я., Степан О.
Методично-програмне забезпечення комплексу музично-історичних
дисциплін: Слухання музики. Музична література. Українське музичне
мистецтво. Світове музичне мистецтво.
7. Ревуцький Л. Сонечко. 20 українських народних пісень.
Транскрипція для чотириструнної домри в супроводі фортепіано
М. Т. Лисенка. Педагогічний репертуар мистецької школи.
8. Скрябіна Н. В., Судейкіна І. М. Мозаїка. Твори для ансамблю домр,
мандолін у супроводі фортепіано. Педагогічний репертуар мистецької
школи.
9. Скуратовський В. І. Альбом для дітей. Фортепіано. Педагогічний
репертуар мистецької школи.
10. Сущенко О. С. Танцювальні, естрадні та джазові п’єси для
фортепіано в 4 руки. Педагогічний репертуар мистецької школи.
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ДРУК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької
освіти у грудні 2019 року організував видання навчально-методичної
літератури (посібники, методичні рекомендації та педагогічний
репертуар) для закладів мистецької освіти.
1. Білаченко О. І. Музичні барви: збірка п’єс для фортепіано.
Педагогічний репертуар мистецької школи.
2. Грищук Л. Ф. Музичні візерунки: твори для баяна та акордеона.
Педагогічний репертуар мистецької школи.
3. Добриднєва Н. В. Практичний курс навчання імпровізації в
мистецькій школі: методичний посібник з навчальної дисципліни
«Імпровізація» для мистецьких шкіл.
4. Золкін А. І. П’єси та ансамблі для фортепіано. Нотна збірка для
закладів початкової та фахової передвищої мистецької освіти.
5. Калашник А. С. «Walking in New York». 15 п’єс для бандури в
джазовому стилі: педагогічний репертуар мистецької школи.
6. Рибалова О. В. Давай пограємо. П’єси і ансамблі для фортепіано.
Педагогічний репертуар мистецької школи.
7. Царенко А. М. Музична прогулянка. Збірка п’єс для юних скрипалів
: педагогічний репертуар мистецької школи.
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8. Бойко О. А., ХолоднаМ. В. Перекладення музичних творів для
ансамблю народних інструментів: партитури. Нотна збірка для закладів
фахової передвищої мистецької освіти.
9. Візнюк В. В. Карпатська тайстра. Аранжування, перекладення та
транскрипція для скрипки та симфонічного оркестру (партитура та
оркестрові партії).
10. Вовк Р. А. Мелодія. П’єси для кларнета та фортепіано
в перекладенні та редагуванні Романа Вовка: нотна збірка для фахової
передвищої мистецької освіти.
11. Годлевський В. О. Збірка аранжувань для дуету баяністів/
акордеоністів: педагогічний репертуар для початкової та фахової
передвищої мистецької освіти
12. Кряжевських-Мотовчі В. Б. Вокально-педагогічний репертуар для
сопрано. Українські народні пісні: методичний посібник для мистецьких
закладів фахової передвищої освіти.
13. Ровенко В. Г. Музика бароко в перекладенні для цимбал: нотна
збірка для фахової передвищої мистецької освіти.
14. Рукомойніков О. В. 10 транскрипцій для альт-саксофона Джуліана
Кеннонболла Еддерлі : навчально-методичний посібник для студентів
музичних закладів фахової передвищої освіти.
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ОБЛАСНИЙ КОНКУРС
ХОРЕОГРАФІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

17.03.2019 р. на сцені Сєвєродонецького міського Палацу культури відбувся
обласний огляд-конкурс з хореографічної майстерності серед учнів шкіл
естетичного виховання. В огляді-конкурсі взяли участь 19 хореографічних
колективів і троє сольних виконавців із 12 шкіл естетичного виховання.
Мета заходу – популяризація дитячого хореографічного мистецтва,
активізація творчої діяльності керівників хореографічних колективів,
обмін творчими досягненнями та заохочення молодих талантів.
Конкурсні виступи учасників вразили та створили святковий настрій
членам журі та усім присутнім у залі.

Виступи хореографічних колективів оцінювали професійні фахівці, члени
журі конкурсу: Світлана Трускалова − голова журі, методист вищої
категорії Державного науково-методичного центру змісту культурномистецької освіти, Олена Костроба − викладач фахових дисциплін
Коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв,
Тетяна Шухардіна − голова фахового методичного об’єднання
з хореографії, викладач-методист, директор КПНЗ «Школа мистецтв
естетичного виховання м. Щастя Новоайдарського району Луганської
області».
По завершення конкурсу журі разом із керівниками зробили аналіз
виступів, надали творчі рекомендації для врахування у подальшій
викладацькій та конкурсній діяльності, а також обговорили подальший
розвиток хореографічного мистецтва на Луганщині.
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ІІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
АРФОВОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ В. ПОЛТАРЄВОЇ
23-26.03.2019 р. в рамках ІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю арфового
мистецтва імені Вікторії Полтарєвої в Києві відбувся концерт пам’яті,
присвячений 100-річчю від дня народження великої української арфістки.
Відповідно до сучасної практики
нинішній конкурс-фестиваль став
заходом багатоскладовим,
акумулювавши у своїх рамках низку
важливих і цікавих для арфової
спільноти акцій. Це, зокрема, виставка
арф брендів «Salvi Harps» та «Lyon &
Healy», Семінар-практикум для
викладачів «Арфа в європейській
культурі: педагогіка та виконавство»,
майстер-класи членів журі, зустріч у день закриття змагання його
організаторів та членів журі з ректором НМАУ Максимом Тимошенко.
У рамках заходу пройшов семінар-практикум для
викладачів на тему: «Арфа в Європейській культурі:
педагогіка та виконавство». Програма семінарупрактикуму включила семінарські заняття та майстеркласи членів журі, провідних викладачів-арфістів
Європейських навчальних закладів, видатних виконавців
з Німеччини, Чехії, Росії та Латвії.
Завершенням конкурсу-фестивалю став гала-концерт
переможців та церемонія нагородження.
Організаторами заходу виступили асоціація арфістів України спільно
з НМАУ ім. П. І. Чайковського та громадськими асоціаціями (Національна
всеукраїнська музична спілка та ГО Мистецька ліга). Державний
науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти
підтримує навчально-методичні заходи, що організуються в рамках
семінару-практикуму під час проведення конкурсу.
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ХІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС
БАЯНІСТІВ – АКОРДЕОНІСТІВ
«PERPETUUM MOBILE»
03-06.05.2019 р. відбувся XII Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів
«PERPETUUM MOBILE» в м. Дрогобич, який присвячений 50-річчю
українського баяніста, науковця, композитора та педагога, доктора
мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України
Андрія Сташевського.
Організаторами конкурсу стали: Міністерство освіти і науки України,
Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької
освіти, Дрогобицький державний педагогічний ун-т імені Івана Франка
та Навчально-науковий інститут музичного мистецтва, Дрогобицький
музичний коледж імені Василя Барвінського, Львівський обласний
академічний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича,
Національна всеукраїнська музична спілка та Асоціація баяністів
та акордеоністів України, Всесвітня конфедерація акордеоністів
«Confederation Mondiale de l’Accordeon».
Конкурс проводиться з метою популяризації виконавських шкіл
академічного народно-інструментального мистецтва, виявлення
та підвищення рівня професійної підготовки творчої молоді, узагальнення
методик викладання спеціальних дисциплін, розповсюдження передового
педагогічного досвіду та подальшого розвитку баянно-акордеонного
мистецтва України та зарубіжжя.
До складу журі входили діячі культури та мистецтва, науковці та педагоги,
організатори національних та міжнародних конкурсів з України, Білорусії,
Польщі, Литви, Італії, Франції, Сербії, Сіднея (Австралія).
Програма Конкурсу передбачала проведення: науково-практичної
конференції «Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика»,
яка внесена до плану роботи Міністерства освіти і науки України;
відкритих лекцій; концертів відомих виконавців та колективів;
майстер-класів; методичних семінарів; творчих зустрічей; презентації
науково-методичної та навчально-репертуарної літератури.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
«ОБ’ЄДНАЙМОСЯ Ж, БРАТИ МОЇ!»

28.02.2019 р. в місті Києві на базі Центру відбувся 4-й (підсумковий) етап
XVIII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом
«Об’єднаймося ж, брати мої!», присвячений Шевченківським дням,
у номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне
мистецтво».
Конкурс проводиться (починаючи з 2003 р.) відповідно до затвердженого
наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури
України від 05.02.2019 р. №130/77, з метою популяризації творчої
спадщини Тараса Шевченка та утвердження його духовних заповідей,
а також державної підтримки талановитої молоді та творчої праці
викладачів.

У Конкурсі взяли участь близько 2 000
дітей. На підсумковий етап з усіх
областей України надійшло 251 творча
робота. Членами журі було відібрано
50 найкращих.
15.05.2019 р. у Національному музеї
Тараса Шевченка (м. Київ) відбулась
урочиста церемонія нагородження
переможців конкурсу.
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Переможців Конкурсу вітали творчі колективи мистецьких закладів
освіти. А саме:
ансамбль бандуристів «Nova Capella», художній керівник –
Ірина Родіонова;
Зразковий ансамбль народного танцю «Калинонька» Дитячої
школи мистецтв № 6 ім. Г. Л. Жуковського (м. Київ), художній
керівник – Наталія Нога;
лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, студентка
Київського національного університету культури і мистецтв
Юля Адамчук;
учениця 6 класу Вікторія Шаповалова та Зразковий ансамбль
народного танцю «Росток» Київської дитячої школи мистецтв
№ 3 (керівник – Лола Верлан).
Також, прозвучали пісні «Якби мені
черевики», «Над Дніпровою сагою»
на вірші Т. Г. Шевченка, створені
композитором Миколою Сватком
у виконанні ансамблю бандуристів
«Nova Capella».
Національний музей імені Тараса
Шевченка підготував для учнів
та викладачів цікаві екскурсійні
програми залами музею.
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ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС
БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ
«ВІЗЕРУНКИ ПРИКАРПАТТЯ»
29.11 - 01.12.2019 р. відбувся ХІІ Всеукраїнський відкритий конкурс
баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» на базі ДДПУ ім. Івана
Франка. Організатором конкурсу виступила кафедра народних музичних
інструментів та вокалу (завідувач – доцент Андрій Душний) інституту
музичного мистецтва.
Конкурс об’єднав виконавців України, Білорусі, Литви. До складу журі
ввійшли такі митці, як: Фредерік Дешампс (Франція), Володимир
Зубицький (Італія – Україна); Маріте Маркєвічєне (Литва), Сподріс Качанс
(Латвія) та представники України Ігор Саєнко (Київ), Ярослав Олексів
(Львів), Юрій Чумак (Дрогобич).
У рамках конкурсу відбулися наступні заходи:
ХIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Народноінструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть», учасниками якої
стали фахівці України, Франції, Італії, Словаччини, Чехії, Латвії, Литви,
Казахстану, Білорусі, В’єтнаму.
3,5 годинний майстер-клас професора Фредеріка Дешампса.
Концерти молодих виконавців, лауреатів найпрестижніших
міжнародних конкурсів світу, серед яких «Трофей світу» та «Кубок світу» –
Йонас Возбутас (Шяуляй, Литва) та Роман Пунейко (Львів, Україна).
Концерт лауреатів, який ще раз продемонстрував професійну
глибину роботи журі.
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ВІДКРИТО САЙТ ЦЕНТРУ

Статистика кількості відвідувачів за час існування сайту
1,5 тис.
1 тис.
500

червень 2019
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Територіальна статистика відвідувачів за час існування сайту

Загальна кількість користувачів за час існування:
12 223
Смартфон
51,0%
Комп’ютер
46,2%
Планшет
2,7 %
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БАЗА ДАНИХ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
dnmczkmo.org.ua

Підвищення професійної компетентності

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ВІТЧИЗНЯНІ ТА МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ
dnmczkmo.org.ua

Проєкти

Гранти

Гранти – це сукупність фінансових засобів, які безповоротно надаються визначеним некомерційним установам або ж фізичним
особам для реалізації соціального проекту, благодійної програми, проведення наукових досліджень, навчання або ж підвищення
кваліфікації та інших суспільно корисних цілей з обов’язковим етапом звітування щодо їх використання на визначені цілі.
Важливою умовою реалізації грантових коштів є не лише потреба в розумінні специфіки певної проблеми, але і запропоновані
варіанти її перспективного вирішення, очікувані результати та обґрунтування потреби в коштах. Джерело Методичні рекомендації
для правильного написання проектів та отримання грантів Найпоширеніші помилки грантрайтингу. Аналізує «Креативна Європа»
Український культурний фонд разом із Платформа, Велика Ідея. Big Idea і проектом “Common Space for Creative and Cultural
Industries” зібрали базу операторів культурних змін із таких сфер, як архіви, архітектура, аудіовізуальні індустрії, бібліотеки,
видавництва та література, візуальне мистецтво, ТБ, радіо, діджитал і інші медіа, ІТ-технології, VR/AR, культурна спадщина, мода і
дизайн, музеї, музика, перформативне мистецтво, реклама та маркетинг, ремесла. База відкрита двома мовами (українською /
англійською), кожен може її доповнювати собою. Ресурс http://uaculture.org Фейсбук UACulture
Другий міжнародний ярмарок грантів у сфері культури (відео)
Український культурний фонд підготував довідник, в якому зібрав грантові програми України, Європейського союзу, єврорегіонів,
грантові програми Північної Америки, а також міжнародні програми. Ознайомтесь та скористайтеся можливостями
дофінансування вашого проекту! Довідник: Підтримка культурних проектів.pdf House of europe – нова програма Європейського
Союзу. Можливості для творчого та професійного обміну.
ГРАНТИ
Дедлайн: 28.02.2020
Гранти для організацій на реалізацію мистецьких проєктів за участі молоді
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БАЗА ДАНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЧАТКОВОЇ
ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
dnmczkmo.org.ua

Мистецька освіта (заклади, які знаходяться у
підпорядкуванні Міністерства культури України)
Профільна

Фахова передвища
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7
Кількість закладів
початкової
мистецької освіти

Кількість закладів фахової
передвищої мистецької освіти

БАЗА ДАНИХ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ
ПРОФЕСІЙНИХ СТУДЕНТСЬКИХ ТА УЧНІВСЬКИХ
МИСТЕЦЬКИХ КОНКУРСІВ
dnmczkmo.org.ua

ДНМЦЗКМО
ДНМЦЗКМО

Проєкти

Інші конкурси

2019 р.
2019 р.
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ВІДКРИТО РЕПОЗИТАРІЙ
(ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ)
24.09.2019 р., з метою забезпечення
постійного вільного доступу
до матеріалів навчального,
методичного, навчально-методичного
та наукового призначення, Центр
відкрив РЕПОЗИТАРІЙ ARTS-LIBRARY
(відкритий електронний архів) для
закладів мистецької освіти:
http://arts-library.com.ua/
До РЕПОЗИТАРІЯ можуть бути включені: навчальні програми, посібники,
збірники педагогічного репертуару, методична література, методичні
вказівки, рекомендації для викладачів закладів початкової, профільної та
фахової передвищої мистецької освіти, матеріали конференцій, конгресів,
семінарів, монографії, які стосуються питань мистецької освіти тощо (за
умови збереження всіх правових норм).
Ознайомитися з Положенням та Авторським договором можна на сайті
Репозитарія.
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Кількість завантаженого матеріалу (вересень - грудень 2019) - 212
Навчальні програми – 143
Методична, навчально-методична
література – 66
Наукова література (статті
наукових збірок, дисертації) – 3

Кількість переглядів (вересень – грудень 2019) – 1 112

Методична, навчально-методична
література - 165

Навчальні програми - 588

Наукова література - 59

Кількість довідок (вересень – грудень 2019) – 35

25

10

кількість довідок
авторам рукописів
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кількість довідок
розробникам ТНП

2019 р.
2019 р.

44

45

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

104

233

143

Надано довідки експертам (незалежним рецензентам),
що здійснювали експертизу рукописів навчальної,
методичної, навчально-методичної літератури,
підготовлених для закладів початкової, профільної
та фахової передвищої мистецької освіти (233).

Надано експертні висновки авторам рукописів навчальної,
методичної, навчально-методичної літератури,
підготовлених для закладів початкової, профільної
та фахової передвищої мистецької освіти (143).

Організовано експертизу рукописам навчальної,
методичної, навчально-методичної літератури,
підготовлених для закладів початкової, профільної
та фахової передвищої мистецької освіти (104).
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ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
4

12

34

19

Проведено засідання: конкурсної комісії, Атестаційної
комісії, тендерного комітету, сектору науковометодичної ради Центру, Вченої ради Центру (34).

Підготовлено і надруковано тез, статей, публікацій
у наукових збірках співробітниками Центру (19).

Взято участь у конференціях, семінарах, форумах,
фестивалях тощо (12).

Працівниками Центру пройдено курси підвищення
кваліфікації (4).
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ЛІДЕРІВ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Директор та співробітники Центру взяли участь у роботі Міжнародного
форуму лідерів післядипломної освіти, який проходив у Державному
закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 01-02.10.2019 р.
Мета: об'єднати зусилля науковців, практиків, державних
і громадських діячів різних країн світу щодо вирішення
актуальних проблем функціонування післядипломної
освіти, розвитку освіти дорослих у суспільстві знань,
ефективного використання можливостей відкритої освіти,
обміну досвідом і кращими практиками, визначення
пріоритетів наукового пошуку з питань цифровізації
післядипломної освіти.
Програма форуму передбачала цікаві суспільно затребувані заходи:
• науково‐практична конференція «Відкрита освіта у суспільстві
знань»;
• семінар‐практикум з питань діяльності Українського відкритого
університету післядипломної освіти;
• виставка інноваційних доробків закладів післядипломної освіти.
Під час науково-практичної конференції висвітлювались проблеми
та перспективи модернізації освіти в Україні, Білорусії, Польщі,
Азербайджані, Узбекистані, Південно-Африканській Республіці.
У рамках семінару-практикуму було презентовано Український відкритий
університет післядипломної освіти (УВУПО) – перший в Україні
самоврядний (автономний) заклад освіти типу розподіленого
університету, який, на засадах взаємодії формальної, неформальної
та інформальної освіти, забезпечує:
• приведення змісту післядипломної освіти і освіти дорослих
у відповідність до європейських освітніх стандартів та цифровізації
суспільства;
• модернізацію освітньої інфраструктури;
• розроблення навчально-методичного забезпечення діяльності
закладів післядипломної освіти;
• впровадження інноваційних підходів неперервного розвитку
особистості фахівця.
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МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖДЕНЬ
ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЕРАЗМУС+
04-08.11.2019 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні за підтримки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках
Міжнародного Інформаційного Тижня Програми Еразмус+ В Україні
провели «Міжнародний інформаційний день програми Еразмус+
в Україні – конкурс 2020 року».
Директор та співробітники Центру взяли участь у роботі Міжнародного
інформаційного тижня програми Європейського союзу ЕРАЗМУС+
04, 06 та 08 листопада 2019 р.
У заході взяли участь представники закладів вищої освіти, міжнародних
відділів, інших організацій (наукових установ, державні та приватні
організації, громадських організацій та сфери бізнесу) з Бердянська, Білої
Церкви, Вінниці, Дніпра, Житомира, Запоріжжя, Івано-Франківська,
Ізмаїла, Кам’янця-Подільського, Києва, Кременчука, Кривого Рогу, Луцька,
Львова, Миколаєва, Одеси, Переяслав-Хмельницького, Покровська,
Полтави, Рівного, Сум, Тернополя, Умані, Харкова, Херсону,
Хмельницького, Черкас, Чернівців, Чернігова.

У процесі роботи були обговорено багато питань, серед яких:
1. Пріоритети міжнародної співпраці за Програмою ЄС Еразмус+ для
реформ в Україні.
2. Новації конкурсу 2020 та огляд Програми ЄС Еразмус після 2021 року.
3. Пошук партнерів.
4. Специфіка уникнення дублювання проєктних заявок з існуючими
проєктами.
5. Поради щодо проєктних пропозицій та синергії з іншими
проєктами.
6. Практичні інструкції та приклади для успішних заявок.
7. Рекомендації стосовно звітності.
ДНМЦЗКМО
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