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НАКАЗИ ЦЕНТРУ:

Укладено план роботи Центру на 2020 рік

Накази з основної діяльності Центру

Накази з кадрової роботи 

Внесено зміни до Статуту Центру та зареєстровано в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Підготовлено Паспорт бюджетної програми на 2020 рік

Проведено роботу щодо складання фінансової 
та бюджетної звітності 

Укладено звіт щодо результатів діяльності 
Центру за 2020 рік

Підготовлено річний звіт про виконання Паспорту 
бюджетної програми за 2020 рік

Підготовлено пропозиції Центру для складання 
бюджету Міністерства культури та інформаційної 
політики України на 2021 рік                     .
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ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ:

ЗАСІДАННЯ РОБОЧИХ ГРУП:

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ:

«Фольклорний ансамбль»;
«Музичний інструмент електрогітара»; 
«Хор (клас хорового співу хорового відділення)»; 
«Ударні інструменти»; 
«Музичний інструмент бас-гітара»;
«Музичний інструмент баян»; 
«Музичний інструмент труба»; 
«Музичний інструмент пан-флейта»; 
«Ритмопластика»; 
«Основи сценічного руху та фольклорний танець»;
«Бесіди про мистецтво»;
«Музичний інструмент акордеон»:
«Музичний інструмент гітара»;
«Хор» (колективне музикування);
«Слухання музики та музична грамота»;
«Музичний інструмент бандура»;
«Музичний інструмент віолончель»;
«Музичний інструмент домра». 

базового підрівня початкової мистецької освіти
У квітні 2020 року було розпочато роботу щодо створення робочих 
груп з розроблення типових навчальних програм середнього 
(базового) підрівня початкової мистецької освіти.          .
Було створено та оприлюднено Google Форму:

Підготовлено та проведено 
засідання робочих груп з 
написання типових навчальних 
програм з навчальних 
дисциплін базового підрівня 
початкової мистецької освіти.

елементарного підрівня початкової мистецької освіти

57
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СПИСОК ТИПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ:
базового підрівня початкової мистецької освіти

− Фольклорний ансамбль. 
− Сольфеджіо. 
− Фольклор народів України. 
− Спів (сольний). 
− Сольний спів (академічний, естрадний,  
   народний, джазовий).
− Вокальний ансамбль (академічний, 
   естрадний, народний).
− Хор. 
− Постановка голосу.  
− Хор / інструментальний ансамбль (оркестр). 
− Музична література. 

− Акордеон.
− Арфа.
− Бандура.
− Барабани.
− Бас-гітара.
− Баян.
− Віолончель.
− Гітара.

− Домра.
− Електрогітара.
− Кларнет.
− Саксофон.
− Скрипка.
− Труба.
− Фортепіано.
− Цимбали.

− Основи циркового мистецтва. 
− Акторська майстерність.  
− Постановка циркового номера.  
− Початковий курс історії циркового мистецтва.  

− Основи акторської майстерності.
− Сольний спів (фах). 
− Основи сценічного руху. 
− Ритміка і танець.  
− Початковий курс історії театрального 
мистецтва.  
− Сценічна практика.  

− Народно-сценічний танець (фах).  
− Бальний танець (фах).  
− Класичний танець (фах). 
− Класичний танець.
− Сучасний танець (фах).  
− Історія танцю.  
− Хореографічний ансамбль. 

− Композиція.  
− Рисунок.  
− Живопис.  
− Скульптура.  
− Пленерна практика.  
− Початковий курс історії образотворчого 
мистецтва та архітектури.  

− Композиція (декоративна).  
− Рисунок.  
− Декоративний живопис.  
− Формотворення та робота в матеріалі.  
− Українське народне декоративне мистецтво. 

Музичне 
мистецтво

Музичний 
інструмент

Сценічне 
мистецтво

Театральне 
мистецтво

Хореографічне 
мистецтво

Образотворче 
мистецтво

Декоративне 
мистецтво

− Образотворче мистецтво.
− Операторська майстерність.  
− Драматургія кіно та телебачення.
− Початковий курс з історії кіномистецтва. 
− Основи режисури. 
− Технічні засоби. 

Аудіовізуальне 
мистецтво
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«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР ВИКЛАДАЧІВ 
ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

(БАЯН, АКОРДЕОН)»:
7 – 8  лютого  2020  року  на  базі  Трускавецької школи  мистецтв  
ім.  Р. Савицького за сприяння Державного науково-методичного 
центру змісту культурно-мистецької освіти й під патронатом 
кафедри народних музичних інструментів та вокалу інституту 
музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені І. Франка відбувся «Всеукраїнський семінар 
викладачів початкової мистецької освіти (баян, акордеон)».

Семінар, присвячений 80-річчю Львівської школи баянно- 
акордеонного мистецтва, містив:

ЛЕКЦІЙНІ КУРСИ: 
• лекція-презентація  ілюстрованого  довідника  «Акордеонне 
мистецтво: історія та сучасність» Ірини Іваночко, викладача 
Трускавецької ШМ ім. Р. Савицького в тандемі з магістром Юрієм 
Дякунчаком, який демонстрував можливості сучасного 
електронного акордеону;
                            .
 • лекція «Музична школа та її маленькі вихованці» Віри Вербової, 
викладача Остерської ДМШ Чернігівської обл.;

• лекція «Експериментальний напрямок конструкції сучасного 
баяна-акордеона»  Ігоря  Євенка,  магістра  музичного  мистецтва 
з Івано-Франківська.

ВИСТУПИ: 
• Марини Бриль, кандидата психологічних наук, заслуженого 
працівника культури України, директора Державного 
науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти 
Міністерства культури України з темою «Мистецька освіта 
майбутнього: методичний аспект»;
• Лесі Ткаченко, кандидата філософських наук, завідувача відділу 
формування і моніторингу змісту та якості культурно-мистецької 
освіти ДНМЦЗКМО із роз’ясненням щодо «Типової програми 
нового покоління мистецької освіти»; 

• Андрія  Душного,  кандидата  педагогічних  наук,  доцента, 
завідувача кафедри народних музичних інструментів та вокалу, 
координатора групи з написання програми з презентацією 
проєкту Типової навчальної програми з навчальної дисципліни 
«Музичний інструмент баян» елементарного підрівня початкової 
мистецької освіти.                            .

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЛЬВІВСЬКА БАЯННА ШКОЛА ТА ЇЇ ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ» 

У пленарному засіданні взяли участь:
• здобувачі кафедри народних музичних інструментів та вокалу – 
провідний концертмейстер Наталія Сторонська та старший 
викладач Валерій Шафета й аспіранти інституту музичного 
мистецтва Андрій Олексюк, Антоніна Бойчук, Ганна Савчин 
(науковий керівник – доц. А. Душний);

• кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних 
музичних інструментів та вокалу Юрій Чумак;

•   кандидат  мистецтвознавства,  доцент  кафедри  режисури  та 
хореографії факультету культури і мистецтв Львівського 
національного університету ім. І. Франка Руслан Кундис;
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У концертній програмі взяли участь учні, студенти та викладачі 
різних навчальних інституцій України (музичні школи, коледжі, 
академія): 

• дитячі ансамблі з Трускавця та Дашави; 
• Максим Костик з Борислава; 
• Олександр Семко з Перегінська; 
• Владислав Салій з Трускавця; 
• Сергій Сапун із Шостки; 
• сімейне  тріо  баяністів  у  складі  Дениса,  Ігоря  та  Мар’яна 
Паньківих з Великого Любіня;
• дует  акордеоністів  у  складі Остапа Гринаша та Володимира 
Ороса з Дрогобича;
• дует  баяністів  у  складі  Романа  Пунейка  та  Павла Гільченка 
зі Львова. 

•  заслужений  працівник  культури  України,  директор  КЗ 
«Великолюбінська дитяча мистецька школа» Мар’яна Паньківа.

Секційні засідання відбулись 8 лютого 2020 року.
 

КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ «ПЕДАГОГІЧНИЙ 
МАРАФОН РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ 
ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

«ARTS FOR HEARTS»:
МІСТО ДНІПРО

26 лютого 2020 року у місті Дніпро на базі Міського комунального 
закладу   культури  «Дніпровська  дитяча  музична  школа   № 15»   
у рамках Міжнародного проєкту «Педагогічний марафон розвитку 
інклюзивної початкової мистецької освіти ARTS FOR HEARTS 
Одеса-Харків-Львів-Дніпро 2019-2020» відбувся Міжнародний 
семінар-практикум «Розвиток інклюзивної початкової мистецької 
освіти».

Центр представила Світлана Трускалова (методист 
вищої категорії відділу формування і моніторингу 
змісту та якості культурно-мистецької освіти).

На семінарі доповідали спікери з різних міст України 
(Київ, Львів, Харків, Дніпро).

Міжнародний семінар-практикум «Розвиток інклюзивної 
початкової мистецької освіти» – це платформа для підвищення 
професійної майстерності викладачів мистецьких навчальних 
закладів, які впроваджують інклюзивне навчання та визначають 
ключові проблемні питання в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами.

У семінарі взяли участь понад 200 слухачів, серед яких – викладачі 
мистецьких навчальних закладів та всі зацікавлені в розвитку 
інклюзивного навчання в закладах освіти.
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МІЖНАРОДНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ МАРАФОН 
РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ 

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ «ARTS FOR HEARTS»:
ОНЛАЙН ФОРМАТ. ЧАСТИНА І.

2 – 4 вересня 2020 року на платформі ZOOM відбулася І частина 
Міжнародного педагогічного марафону «ARTS FOR HEARTS  2020»  
за фінансової підтримки  Українського   культурного  фонду   
Міністерства  культури  та інформаційної політики України. 

Мета заходу полягала в стимуляції розвитку інклюзивної 
мистецької освіти в початкових мистецьких закладах країни, 
узагальненні та систематизації педагогічного досвіду викладачів, 
які  працюють  з   дітьми   з   особливими   освітніми   потребами,   
а також у формуванні позитивного ставлення суспільства, 
викладацько-учнівської   спільноти   до   інклюзивної   освіти   
в мистецькій школі.

З вітальними словами до учасників звернулися:

• Оксана Кравчук – ведуча марафону, директор Дитячої школи 
мистецтв №5 імені І.О.Дунаєвського (м. Харків);
• Богдан Ховзун – голова ГО «Всеукраїнська асоціація закладів 
мистецької освіти», директор Львівської державної музичної 
школи №6 ім. Б.-Ю. Янівського (м. Львів);
• Соломія Чубай – музикант,  вокалістка  гурту  «Джалапіта», 
продюсер літературно-музичних проєктів (м. Львів);
•  Зоя  Колеснікова  –  директор  Дитячої  музичної  школи №13 
ім. М.Т.Коляди (м. Харків); 
•  Леонід Бицюра – заступник Тернопільського міського голови;
• Марина Бриль – директор  Державного науково-методичного 
центру змісту культурно-мистецької освіти, кандидат 
психологічних  наук,  заслужений  працівник  культури  України 
(м. Київ).

У рамках І частини проєкту своїм досвідом роботи, теоретичними 
розробками,  планами,  практичними напрацюваннями з учнями 
з особливими освітніми потребами поділились 18 спікерів.

Висловлювати    власні    думки    слухачі    могли   в   чаті   ZOOM   
та заповнюючи анкету учасника. Теплі відгуки отримали:
• презентації практичних напрацювань;
• майстер-класи  та  відеозаписи  уроків  з  дітьми з особливими 
освітніми потребами;
• знайомство з роботою музичного відділу для дітей з вадами зору 
дитячої музичної школи №13 ім. М.Т.Коляди (м. Харків);
• виступи: 
                  * Влади Бучко – піаністки, лауреата міжнародних конкурсів 
(Італія, Іспанія, Франція), ведучої та експерта фестивалю 
креативної музичної педагогіки (м. Київ); 
              * Маріанни   Смбатян  –  художниці,   режисера,   актриси   
та сценариста театру, кореспондента, волонтера, оганізатора 
соціального проєкту «Сильні Духом» (м. Запоріжжя); 
           * Марини Ревенко – художнього керівника та режисера 
театру для дітей з особливими освітніми потребами («Особливий 
театр»), керівника  Вінницького  Благодійного  Фонду  Розвитку  
Людини (м. Вінниця); 
        * Садівничої Олени – завідувачки теоретичного відділу 
Дитячої музичної школи №39 (м. Київ), викладача-методиста;
        * Людмили Закопець – викладача Львівської середньої 
спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької, 
викладача-методиста, заслуженого діяча мистецтв України.

Під  час  виступів  спікерів  було  презентовано  різні форми роботи 
в ансамблях, організацію вільного театрально-творчого простору 
для дітей з особливими освітніми потребами, розглянуто питання 
про особливості інклюзивного навчання в музичній школі, про 
зміну філософії відношення до дітей з особливими освітніми 
потребами в суспільстві, про розвиток емоційного інтелекту, 
арттерапію, артсинтезтерапію, кінотерапію, музикотерапію, 
медіакомпетентності тощо.
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ОНЛАЙН ФОРМАТ. ЧАСТИНА ІІ.
ІІ частина Міжнародного педагогічного марафону «ARTS FOR 
HEARTS 2020» проходила 16 – 18 вересня  2020 року в онлайн 
форматі на платформі ZOOM за фінансової підтримки УКФ 
Міністерства культури та інформаційної політики України.

Модератором заходів ІІ частини марафону була Оксана Кравчук – 
директор  Дитячої   школи   мистецтв   №5   ім.  І. О. Дунаєвського   
(м. Харків).

З вітальними словами до учасників звернулися:
• Анатолій  Яловий – голова  Дніпропетровської  обласної 
організації профспілок працівників культури України;
•  Богдан  Ховзун – голова ГО «Всеукраїнська асоціація  закладів 
мистецької освіти», директор Львівської державної музичної 
школи №6 ім. Б.Ю. Янівського (м. Львів);
• Людмила Крижалко – заступник  директора Департаменту 
культури та туризму Одеської міської ради;
•   Марина Бриль – директор ДНМЦЗКМО, кандидат психологічних  
наук,  заслужений  працівник  культури  України (м. Київ).

У рамках ІІ частини проєкту спікери продемонстрували свій досвід 
роботи, теоретичні розробки, своє бачення інклюзивної освіти, 
практичні напрацювання з учнями з особливими освітніми 
потребами, обговорили цілі на майбутнє.

Анатолій Яловий – голова Дніпропетровської обласної організації 
профспілок працівників культури України привітав учасників 
проєкту та у своїй промові підсумував, що розвиток інклюзивної 
мистецької освіти зможе досягнути великого розвитку шляхом 
залучення всіх зацікавлених осіб: від учнів, батьків,  викладачів  
до представників центральних та місцевих органів влади, 
створивши нові програми, які будуть стимулювати 
запровадження інклюзивного навчання в мистецьких закладах 
України.

Підготовлена програма була насиченою, побудована так, щоб 
можливості розвитку та запровадження навчання учнів  

з   особливими    освітніми   потребами   вже  зараз   втілювалися    
в  життя  мистецьких  шкіл.

Найбільш теплі відгуки отримали презентації практичних 
напрацювань – майстер-класи  та  відеозаписи   уроків   з   дітьми   
з особливими освітніми потребами, знайомство з роботою 
музичного відділу для дітей з вадами зору дитячої музичної школи 
№13 ім. М.Т. Коляди (м. Харків).

Олеся Ольховська  –  викладач класу фортепіано КПСМНЗ «ДМШ 
№13 ім. М. Т. Коляди»  (м. Харків)  презентувала  «Особистісно 
орієнтований підхід до навчання дітей з різними особливостями 
психофізичного розвитку».
 
Досвід організації роботи та навчання з дітьми з особливими 
потребами міста Одеси був представлений Вікторією 
Пастерначенко – директором, Світланою Трапезниковой – 
вчителем-реабілітологом, Ангеліною Лобко – дефектологом 
Інклюзивно-ресурсного центру №1, Нелею Фоміцькою – 
директором КПНЗ ДМШ №8 разом з колективом. 

Особливо слухачам запам’ятався виступ Людмили Ковченко – 
викладача ДМШ №8, автора інклюзивної методики навчання для 
слабозорих дітей.

Лілія Назар – викладач Львівської середньої спеціалізованої 
музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької, 
викладач-методист,  кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри  історії музики Львівської національної музичної 
академії ім. М. Лисенка – у своїй доповіді «Універсалізм   
музичного мистецтва та застосування його виняткових 
комунікативних властивостей в інклюзивній освіті» підвела   
проміжний підсумок проєкту та надихнула учасників 
продовжити самоосвіту у сфері інклюзивної мистецької освіти.

Людмила Закопець – викладач Львівської середньої 
спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Соломії 
Крушельницької, викладач-методист, заслужений діяч мистецтв 
України – продовжила знайомство зі своєю унікальною 
практикою та своєю методикою роботи.
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ОНЛАЙН ФОРМАТ. ЧАСТИНА ІІІ.Ірина Ахекян – викладач класу фортепіано Львівської державної 
музичної школи №1 ім. А. Кос-Анатольського, викладач-методист – 
у доповіді «Імпровізація як складова частина розвитку творчої 
особистості учня-піаніста з порушенням зору» презентувала свою 
роботу з дуетом учнів на основі розробленого нею збірника творів.

Родзинкою ІІ частини проєкту став виступ Хав’єра Дона Лукаса 
Пелайо – музиканта, викладача з міста Хуарес (Мексика), який має 
свій унікальний метод навчання дітей з РАС, та Олени 
Тумилович, Томаша Сочек – викладачів музичної школи Майора 
Хенрика Ієроніма Барановського з Кракова (Польща), які мають 
досвід роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Слухачі  та  доповідачі  ділилися  власними думками в чаті 
системи  ZOOM,  на  офіційній сторінці  в  мережі  Facebook  
«Дитяча школа мистецтв № 5 ім. І. О. Дунаєвського м. Харків 
Україна», заповнюючи анкети. До того ж вони мають можливість 
продовжити спілкування, долучившись до загальнодоступної 
групи в мережі Facebook «Інклюзивній мистецькій освіті в Україні 
бути», яка вже об’єднала 1639 учасників.

ІІІ частина Міжнародного педагогічного марафону «ARTS FOR 
HEARTS 2020» проходила 30 вересня – 02 жовтня  2020 року.

Модератором марафону була Оксана Кравчук – директор Дитячої 
школи  мистецтв  №5  ім. І. О. Дунаєвського  (м. Харків).

З вітальними словами до учасників зверталися:
• Анатолій Яловий – голова  Дніпропетровської обласної 
організації профспілок працівників культури України (м. Дніпро);
•  Богдан Ховзун – голова ГО «Всеукраїнська асоціація закладів 
мистецької освіти», директор Львівської державної музичної 
школи №6 ім. Б.Ю. Янівського (м. Львів);
•  Людмила Крижалко  –  заступник  директора Департаменту 
культури та туризму Одеської міської ради (м. Одеса);
•  Марина Бриль – директор Державного науково-методичного 
центру змісту культурно-мистецької освіти (м. Київ);
•  Соломія Чубай  –  музикант,  вокалістка  гурту «Джалапіта», 
продюсер літературно-музичних проєктів (м. Львів);
•  Зоя Колеснікова  –  директор  ДМШ  №13  ім. М. Т. Коляди  
     (м. Харків);
•   Леонід Бицюра  –  заступник Тернопільського міського голови;
•   Ольга Россошанська  –  перший заступник Голови Державного 
агентства  України  з  питань  мистецтв   та   мистецької   освіти    
(м. Київ);
• Євген Хорошилов – начальник  управління  культури 
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;
•  Тетяна Мараховська  –  заступник директора Департаменту 
культури Харківської міської ради;
•  Лілія Назар – викладач Львівської середньої спеціалізованої 
музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької, 
викладач-методист, кандидат мистецтвознавства,  доцент 
кафедри історії музики Львівської національної музичної академії 
ім. М. Лисенка.

У марафоні як спікери взяли участь 45 доповідачів з України та 5 – 
з Польщі, Мексики, Литви та Ізраїлю. Кожен фахівець поділився 
своїм безцінним досвідом роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами.
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ПЕРША ON-LINE КОНФЕРЕНЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 

ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ»:
01 квітня 2020 року відбулась Перша on-line конференція 
Громадської організації «Всеукраїнська асоціація закладів 
мистецької освіти». 

Основні теми конференції:
* Звіт голови громадської організації.
* Про досвід організації роботи мистецьких шкіл.
* Про мистецьку освіту: основні виклики та перспективи.
* Мистецька освіта і місцеве самоврядування.
* Методична робота. Нові можливості.
* Сучасні умови діяльності мистецьких закладів. Як працювати, 
як себе захистити?

Конференція проходила у формі вебінару і до  нього долучилося 
близько 180 осіб.  Аудиторія конференції розподілилася таким 
чином: 73% – викладачі, 20% – керівники,  3%  –  концертмейстери  
і  4%  – зацікавлені особи, які не працюють у закладах мистецької 
освіти.

 Доповідачами конференції стали:
• Богдан Ховзун – голова ГО «Всеукраїнська асоціація закладів 
мистецької освіти», директор Львівської державної музичної 
школи №6 ім. Б.-Ю. Янівського;
• Христина Береговська –  начальник  управління  культури 
департаменту розвитку Львівської міської ради;
• Тетяна Мараховська – заступник директора Департаменту 
культури Харківської міської ради;
• Людмила  Мозгова – аналітик аналітичного центру Асоціації 
міст України; 
• Ольга Россошанська – голова Державного агентства з питань 
мистецької освіти;
• Марина Бриль – директор Державного науково-методичного 
центру змісту культурно-мистецької освіти, кандидат 
психологічних наук, заслужений працівник культури України;

• Мілена Медвідь – директор методичного кабінету при 
Департаменті з питань культури, національностей та релігій 
Львівської облдержадміністрації;
•  Анатолій Яловий  –  голова   Дніпропетровської   обласної 
організації профспілок працівників культури України;
•   Оксана Кравчук  –  член Координаційної ради «Всеукраїнської 
асоціації закладів мистецької освіти», директор Дитячої школи 
мистецтв  №5  імені І. О. Дунаєвського (м. Харків);
• Тамара Самоварова – директор Обласного навчально- 
методичного центру підвищення кваліфікації працівників 
культосвітніх закладів Харківської обласної ради.

Протягом конференції спікери давали відповіді на питання 
учасників конференції щодо:

* роботи в сучасних умовах; 
* захисту  трудових  прав  педагогічних  працівників  в   рамках 
дистанційної роботи;  
* оплати сумісників.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ МЕТОДИЧНИХ 

СЛУЖБ СФЕРИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»:
Інтернет-конференція відбулась 29 квітня 2020 року.

Конференція в цифрах:

– в анкетуванні щодо питань дистанційної освіти напередодні 
конференції взяли участь 2138 осіб.

– 88 тез подано до збірки;

– 107 викладачів написали тези;

– дивилися у веб-кімнаті - 460 осіб;

– дивилися через соцмережі - 206 осіб;

– долучились працівники 18 методичних центрів/кабінетів;

– участь взяли представники з 17 областей;

– було зазначено 8 актуальних для мистецької освіти тем;

Програма конференції:

Збірник матеріалів конференції:

Сертифікати:

0 500 1000 1500 2000 2500
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«ЯКОЮ Є ФОРМУЛА ЦИФРОВОГО СЬОГОДЕННЯ 
МИСТЕЦЬКОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ? АНАЛІЗ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОПИТУВАННЯ»:
20 травня 2020 року  відбувся вебінар «Якою є формула цифрового 
сьогодення мистецького закладу освіти? Аналіз всеукраїнського 
опитування».

Захід, що у квітні 2020 року провів Державний 
науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти, 
було   присвячено   аналізу   результатів   опитування.

Спікер та ведуча – директор ДНМЦЗКМО Марина Бриль.

Трансляція відбувалась на сторінці Facebook Державного 
науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти 
та сторінці ГО Всеукраїнська асоціація закладів мистецької освіти.

За    результатами    анкетування   було   створено   інфографіку    
та завантажено на сайт Центру.

«CRESCENDO ART FORUM-2020»:

З 29 травня по 2 червня 2020 року для учнів та педагогічних 
працівників  сфери   початкової   мистецької   освіти   відбувся   
CRESCENDO ART FORUM-2020 у режимі онлайн.

Автор проєкту – завідувач теоретичного відділу Дитячої музичної 
школи № 39 м. Києва, викладач-методист Олена Садівнича.

CRESCENDO ART FORUM проводиться з метою розвитку 
інтелектуальних і комунікативних здібностей учнів, 
зацікавленого ставлення до навчальних дисциплін, що 
викладаються в початкових закладах мистецької освіти; 
підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

Результати CRESCENDO ART FORUM сприяють поглибленню знань 
учнів, осучасненню змісту початкової мистецької освіти, а також 
розширенню інформації щодо використання нових дистанційних 
інтерактивних форм в організації освітнього процесу.

Цільова аудиторія: учні, у тому числі учні з особливими освітніми 
потребами та педагогічні працівники закладів початкової 
мистецької  освіти  різних  мистецьких  спрямувань,  керівники   
та методисти методичних служб сфери мистецької освіти, 
представники інших освітніх закладів та установ сфери культури.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА 
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ARS LONGA»:
Дата проведення: 29 – 30 травня 2020 року.
Місце проведення: цифрова платформа ZOOM.

МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР
«ПОЧАТКОВА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА 
СЬОГОДЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД»:

Дата проведення: 01 – 02 червня 2020 року.
Місце проведення: цифрова платформа ZOOM.

Спікерами онлайн-семінару стали митці, викладачі з різних країн 
Європи, Америки та Австралії, а саме: Польщі, Чехії, Франції, 
Німеччини, США, Канади, Австралії. 
Спектр напрямів, які представили спікери, охоплює музичні 
спеціалізації, образотворче, театральне, хореографічне мистецтва, 
їх інтеграцію, інклюзивний принцип виховання в мистецьких 
закладах в різних країнах.

Програма конференції:

Програма конференції:
Учасники конференції: учні, у тому числі учні з особливими 
освітніми потребами, закладів початкової мистецької освіти 
різних мистецьких спрямувань за двома віковими категоріями:
* І категорія – до 11 років включно;
* ІІ категорія – від 12 років.
Iнтернет-конференція проводилась за тематичними напрямами 
(секціями) у форматі дискусійних панелей.
Модератори – учні, які за результатами Всеукраїнської відкритої 
учнівської конференції «МИСТЕЦТВО БЕЗ МЕЖ: ШЛЯХ ДО НАУКИ» 
у рамках ХХХ міжнародного фестивалю «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ-2019» 
отримали «Сертифікат модератора».

https://www.dnmczkmo.org.ua/2020/06/crescendo-art-forum-2020-2/ https://www.dnmczkmo.org.ua/2020/06/crescendo-art-forum-2020-2/
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РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:
Співробітники центру взяли участь у роботі сектору фахової 
передвищої   освіти   науково-методичної ради  МОН  України                
з розробки Стандартів фахової передвищої освіти України. 

Схематичне зображення етапів затвердження:

Розробка 
проєкту

стандарту

Члени підкомісії НМК

Розробка 
проєкту

стандарту

Члени підкомісії НМК

Протокол № 2

Сектор фахової 
передвищої освіти

МОН

Галузеві державні органи, що 
забезпечують формування і 

реалізують державну політику у 
відповідних сферах, і галузевих 

об’єднань організацій 
роботодавців

Розглядає проєкт стандарту

Фахова експертиза
(не менше 3-х)

Пропозиції експертів 
від підкомісіх НМК

s_didusenko@mon.gov.ua 
(проєкт стандартів у форматі *.doc)

Громадське обговорення
30 днів

Голова та куратор НМК

Узгодження Голова та куратор НМК
МОН

Центральні органи виконавчої влади, що 
забезпечують формування та реалізують 
державну політику у відповідних сферах

Формують пакет документов:
1) проєкт стандартів у форматі *.doc

2) рецензії

Додають  до пакету документыв 
“Протокол НМК”

МОН

Методична експертиза
Експерти 

Державної установи 
«Науково-методичний 

центр вищої 
та фахової 

передвищої освіти».
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ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ 
ШКІЛ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 

«БЕСІДИ ПРО МИСТЕЦТВО»:

VI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ. 
ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ»:З метою навчально-методичного забезпечення реалізації типових 

освітніх програм елементарного підрівня  початкової мистецької 
освіти Центр у липні 2020 року оприлюднив типову навчальну 
програму з навчальної дисципліни «Бесіди про мистецтво», яка 
була розроблена авторським колективом викладачів мистецьких 
шкіл та схвалена науково-методичною радою ДНМЦЗКМО.

Програма розміщена на сайті Центру та в Репозитарії 
(електронній бібліотеці Центру).

17 серпня  2020 року Центр разом з МКІП України проводив 
навчальний вебінар з презентації програми.

Для отримання сертифікату слухачі мали розробити проєкт 
робочої програми з навчальної дисципліни «Бесіди про 
мистецтво» на 2 роки (75 годин навчання).

28 грудня 2020 року проведено онлайн-захід із захисту проєктів 
робочих програм з навчальної дисципліни «Бесіди про 
мистецтво».

24 – 26  вересня  2020  року  в  м. Херсон відбулась VI Всеукраїнська 
(з міжнародною участю) науково-практична конференція 
«Розвиток творчої компетентності учнів мистецьких шкіл. Від 
традицій до інновацій», започаткована у 2011 році за ініціативи 
навчально-естетичного комплексу «Художня школа».

Захід проводився з метою підвищення кваліфікації та обміну 
досвідом викладачів мистецьких шкіл.

У конференції взяли участь 197 педагогів з 83 навчальних закладів 
із 19 областей України. 

Особливістю цьогорічної конференції були різні форми участі 
викладачів – очна та дистанційна. 

97 педагогів опублікували свої статті у збірнику матеріалів 
конференції.
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MEET-ВЕБІНАР «ШКОЛА ДИРЕКТОРА 
СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ»:

Дата проведення: 16 жовтня 2020 року.

16 жовтня 2020 року відбувся meet-вебінар «Школа директора 
сучасної мистецької школи» для директорів закладів початкової 
мистецької освіти Луганської області.

Доповідачами стали:
• Аліна Адамчук,  начальник  управління  культури, 
національностей  та  релігій  Луганської  обласної  державної 
адміністрації.
•   Тетяна Колос,  голова  експертної групи з питань мистецької 
освіти МКІП.
•  Марина Бриль,  директор Державного науково-методичного 
центру змісту культурно-мистецької освіти, кандидат 
психологічних наук, заслужений працівник культури України.
•    Ігор Нич,   директор   Трускавецької   школи   мистецтв   імені 
Романа Савицького (Львівська область).
•     Олексій Кулєшов, директор школи мистецтв міста Слов’янська 
(Донецька область).



ІV. Здійснення 
видання 

та реалізації 
наукової, навчально- 

методичної 
літератури, 
навчальних  

програм
 тощо
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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 5 500 примірників навчально-методичної 
літератури надрукованої Центром у 2019 році:                                      .

1. Білаченко О. І. Музичні барви: педагогічний репертуар для 
фортепіано (елементарний підрівень мистецьких шкіл).

2. Грищук Л. Ф.  Музичні  візерунки. Педагогічний репертуар 
мистецької школи.

3.  Добриднєва Н. В.   Практичний    курс   навчання   імпровізації    
в мистецькій школі: методична розробка з навчальної 
дисципліни «Імпровізація» для мистецьких шкіл.

4. Золкін А. І.  П’єси  та  ансамблі для фортепіано: навчально- 
методичний посібник для закладів мистецької освіти.

5.  Калашник А. С.   «Walking  to  New  York».  15  п’єс   для   бандури   
у джазовому стилі: збірка нотних видань для початкової 
мистецької освіти.

6. Рибалова О. В.  «Давай пограємо».  П’єси  і  ансамблі для 
фортепіано: збірка нотних видань для початкової мистецької 
освіти. 

7. Царенко А. М. «Музична прогулянка». Збірка п’єс для юних 
скрипалів: нотна збірка для початкової мистецької освіти.

8.   Візнюк В. В. Карпатська тайстра. Аранжування, перекладення 
та транскрипція для скрипки та симфонічного оркестру 
(партитура та оркестрові партії).

9.  Вовк Р. А. Мелодія. Перекладення та редакція для кларнету: 
нотна збірка для фахової передвищої мистецької освіти.

10. Годлевський В. О.   Збірка  аранжувань  для  дуету  баяністів- 
акордеоністів: нотна збірка для початкової та фахової передвищої 
мистецької освіти.

11. Кряжевських-Мотовчі В. Б.   Вокально-педагогічний репертуар 
для сопрано. Українські народні пісні: методичний посібник для 
мистецьких закладів фахової передвищої освіти.

12. Перекладення   музичних   творів   для   ансамблю   народних 
інструментів: партитури. Збірник педагогічного репертуару для 
фахової   передвищої  мистецької  освіти / укладачі   О. А. Бойко,   
М. В. Холодна.

13. Ровенко В. Г. Музика бароко в перекладенні для цимбал: нотна 
збірка педагогічного репертуару для фахової передвищої 
мистецької освіти.

14 Рукомойніков О. В.  10  транскрипцій  для  альт-саксофона 
Джуліана Кеннонбола Еддерлі: навчально-методичний посібник 
для студентів музичних закладів вищої освіти.



V. Формування 
та координація 

системи 
стимулювання 
та підтримки 

талановитої молоді – 
учнів та студентів 

мистецьких закладів 
освіти 
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
«ОБ’ЄДНАЙМОСЯ Ж, БРАТИ МОЇ!»:

ДИПЛОМИ ТА ПОЧЕСНІ ГРАМОТИ:

ЕЛЕКТРОННИЙ БУКЛЕТ:У березні 2020 року було 
проведено 4-ий (підсумковий) 
етап XIХ Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої!».

Дипломи отримали 
50 переможців

Образотворче мистецтво Декоративно-прикладне  
мистецтво

Почесні грамоти отримали 
51 викладач



VІ. Створення 
інформаційних

 баз даних 
та узагальнення 

статистичної 
інформації з питань 

культурно- 
мистецької освіти 
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ВІДВІДАННЯ САЙТУ:

НОВІ КОРИСТУВАЧІ:

Кількість сеансів (01.01.2020 - 31.12.2020):

01.01.2020 - 02.04.2020:

03.04.2020 - 04.07.2020:

06.10.2020 - 31.12.2020:

05.07.2020 - 05.10.2020:

0                           99 090

500

500
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Лютий Березень

1 000

2 000

Травень

Серпень Вересень

Листопад

Нові користвачі

Нові користувачі, які неодноразово відвідали сайт

Грудень

Червень

Посилання: https://www.dnmczkmo.org.ua/
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ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ НА САЙТІ:
01.01.2020 - 02.04.2020:

03.04.2020 - 04.07.2020:

06.10.2020 - 31.12.2020:

05.07.2020 - 05.10.2020:

Лютий Березень

Лютий Березень

Вересень

Серпень Вересень

Нові користвачі:

Користувачі, які 
неодноразово 
відвідали сайт:

Всі користувачі: - середня тривалість сеансу

- середня тривалість сеансу

- середня тривалість сеансу

- сторінок/сеансів

- сторінок/сеансів

- сторінок/сеансів

Грудень

Листопад Грудень

Травень Червень

Травень Червень
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КОРИСТУВАЧІ:
01.01.2020 - 02.04.2020:

03.04.2020 - 04.07.2020:

06.10.2020 - 31.12.2020:

05.07.2020 - 05.10.2020:

Всі користувачі

Користувачі, які неодноразово повертались
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КІЛЬКІСТЬ СЕАНСІВ:
ОНОВЛЕНО БАЗУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ:

ОНОВЛЕНО БАЗУ ДАНИХ КОНКУРСІВ:

Firefox - 4 050

Samsung Internet - 2 614

Safari - 9 458

Opera - 12 670

Chrome - 92 266

Facebook додаток - 11 493

Android WebView - 69 105WebView
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https://www.dnmczkmo.org.ua/mapa-mystetskoyi-osvity/https://www.dnmczkmo.org.ua/mapa-mystetskoyi-osvity/
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ОНОВЛЕНО БАЗУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОПИТУВАННЯ 
«ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ 

НАВЧАННЯ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ»:
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ ЦЕНТРУ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
(на базі закладів вищої освіти)

ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ (Word)

ОНОВЛЕНО ІНФОРМАЦІЮ СТОСОВНО ГРАНТІВ:

У квітні 2020 року Центр розробив Анкету (17 питань) для 
проведення Всеукраїнського опитування з метою вивчення 
ситуації  щодо  досвіду  реалізації  дистанційних  форм  навчання  
в мистецькій освіті. 
Для отримання даних анкету створили на онлайн-сервисі «Google 
Форма». 17 квітня розмістили на Сайті ДНМЦЗКМО (http://www.dn-
mczkmo.org.ua/) та сторінці Центру у соціальній мережі Facebook 
(https://www.facebook.com/dnmczkmo/). 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ІНКЛЮЗІЯ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: 
ВИКЛИКИ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ СФЕРИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «МИСТЕЦТВО БЕЗ МЕЖ: ШЛЯХ ДО НАУКИ»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВЕБІНАР «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: УКРАЇНСЬКЕ ДОМРОВЕ ВИКОНАВСТВО»

МІЖНАРОДНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ МАРАФОН З РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ «ARTS FOR HEARTS»

CRESCENDO ART FORUM-2020:
1. ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ARS LONGA»
2. МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР «ПОЧАТКОВА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА СЬОГОДЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД»

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 НАПИСАННЯ

               Методичні рекомендації для правильного написання проектів та отримання грантів (PDF)

ПОМИЛКИ

               Найпоширеніші помилки грантрайтингу. Аналізує «Креативна Європа»

20 травня відбувся вебінар «Якою є формула цифрового сьогодення 
мистецького закладу освіти? Аналіз всеукраїнського опитування». 

Марина Миколаївна Бриль – директор Центру – представила 
результати опитування.

квітень – розроблення

17-27 квітня – розміщення

квітень-травень – обробка

20 травня – представлення 
                      результатів
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ТИПИ ПИТАНЬ АНКЕТИ:

ЦИФРОВІ СЕРВІСИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
ВИКЛАДАЧІ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ:

Ознайомитись з результатами 
Анкети  можна  на  сайті  Центру  
за посиланням: https://www.dn-
mczkmo.org.ua/wp-content/up-
loads/2020/10/anketni-danni-pdf.pdf

17 
питань 
Анкети

1

5

11

Закриті 

Відкриті 

Напіввідкриті 

Whats App – 48 (2,24%)

Facebook – 36 (1,7%)

Телефон – 68 (3,2%)

Telegram – 93 (4,3%)

Google Classroom – 253 (11,8%)

Сайт закладу освіти – 345 (16,1%)

YouTube – 883 (41,3%)

Messenger – 895 (41,9%)

Zoom – 985 (46,1%)

Електронна пошта 
– 989 (46,3%)

Skype – 1 041 (48,7%)

Viber – 2 050 (95,9%) Сервіси Офіс-365 – 26 (1,2%)

Duo – 23 (1%)

Ciasstime – 12 (0,56%)

Discord – 3 (0,14%)

Google – 4 (0,2%)

Сlassdojo – 13 (0,6%)

Instagram – 20 (0,9%)

Hangouts – 24 (1,1%)
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КІЛЬКІСТЬ ПІДПИСНИКІВ Fb СТОРІНКИ:

СТВОРЕНО СТОРІНКУ ЦЕНТРУ 
В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK:

З метою систематичної комунікації та оперативного 
інформування ДНМЦЗКМО створив свою сторінку в соціальній 
мережі Facebook.

Адреса сторінки:  https://www.facebook.com/dnmczkmo/

СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ Fb СТОРІНКИ:
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VІІ. Забезпечення 
функціонування 

електронного 
репозитарія 

публікацій та видань 
для забезпечення 

освітнього процесу 
початкової, 
профільної 
та фахової 

передвищої 
культурно- 

мистецької освіти



http://arts-library.com.ua/
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ВІДКРИТТЯ РЕПОЗИТАРІЯ СТАТИСТИКА ЗА РОКАМИ ВИДАННЯ:

НАПОВНЕННЯ РЕПОЗИТАРІЯ:

Проведено роботу щодо наповнення Репозитарія.  

(Кожен розділ поділяється на колекції)

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.                                      .

24 вересня 2019 року, з метою забезпечення
постійного вільного доступу до матеріалів 
навчального, методичного, навчально- 
методичного та наукового призначення, 
Державний науково-методичний центр 
змісту культурно-мистецької освіти 
відкрив РЕПОЗИТАРІЙ ARTS-LIBRARY 
(відкритий електронний архів) для 
закладів мистецької освіти:                 .                                       
http://arts-library.com.ua/

ПІДПИСАНІ АВТОРСЬКІ ДОГОВОРИ:
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▲Дисертації
▲Матеріали конференцій, конгресів, семінарів

▲Архів програм (за роком видання):

► 1978 року 
► 1983 року 
► 1988 року 
► 1989 року 
► 1990 року 
► 1991 року 
► 1993 року 
► 1994 року
► 1995 року 
► 1996 року
► 1997 року 

►1999 року
► 2000 року
► 2001 року 
► 2002 року 
► 2003 року 
► 2004 року 
► 2005 року 
► 2006 року
► 2007 року 
► 2008 року 
► 2009 року 

► 2011 року 
► 2012 року
► 2013 року 
► 2014 року 
► 2015 року
► 2016 року 
► 2017 року 
► 2018 року 
► 2019 року 
► 2020 року 

▲Типові навчальні програми елементарного підрівня початкової 
мистецької освіти (2019)
 
▲Типові навчальні програми елементарного підрівня початкової 
мистецької освіти (2020) 

▲Типові освітні програми елементарного підрівня початкової 
мистецької освіти (2019) 

▲Типові освітні програми середнього (базового) підрівня 
початкової мистецької освіти (2019)

▲Дидактичні матеріали 
▲Довідники 
▲Завдання для поточного контролю та контрольних робіт 
▲Збірки педагогічного репертуару 
▲Комплекси навчально-методичного забезпечення 
▲Конспекти лекцій, уроків 
▲Методики викладання 
▲Методичні рекомендації 
▲Навчальні та навчально-методичні посібники
▲Підручники 
▲Робочі зошити 
▲Словники 
▲Тематичні плани 
▲Хрестоматії 

РОЗДІЛИ РЕПОЗИТАРІЯ:
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КІЛЬКІСТЬ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ЗА РОЗДІЛАМИ:

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕГЛЯДІВ ЗА РОЗДІЛАМИ:

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ - 266

МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА - 160

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА - 2
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VІІІ. Надання 
науково-методичної 

і практичної 
допомоги суб’єктам 
освітньої діяльності 

у початковій, 
профільній 
та фаховій 

передвищій, вищій 
культурно- 

мистецькій освіті
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МЕТОДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ:

ЕКСПЕРТИЗА РУКОПИСІВ:

Протягом року співробітниками Центру 
ведеться робота щодо надання 
методичних консультацій та методичної 
допомоги мистецьким закладам освіти, 
установам, відвідувачам.                    .

Протягом року методистами Центру організовано експертизу 
рукописам навчальної, методичної, навчально-методичної 
літератури,  підготовлених  для  закладів  початкової,  профільної 
та фахової передвищої мистецької освіти.                    .

НАДАННЯ ДОВІДОК:

77

- експертам (незалежним рецензентам), які здійснювали 
експертизу  типових  навчальних  програм  елементарного 
підрівня початкової мистецької освіти.                    .

0 20 40 60 80 100 120

- розробникам типових навчальних програм елементарного 
підрівня початкової мистецької освіти;                    .

- авторам рукописів, які розміщені в Репозитарії Центру;      .

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

СЕРТИФІКАТИ:
Протягом року, Центром було підготовлено і надано сертифікати 
авторам тез, доповідачам і слухачам інтернет-конференцій, 
вебінарів, семінарів та інших заходів за організацією та/або 
підтримкою Центру.                                    .

7 804
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МЕТОДИЧНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ:

ГЛОСАРІЙ:

«МЕТОДИЧНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ ДО РОЗРОБЛЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ В ЗАКЛАДАХ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ»

У жовтні 2020 року, було розроблено, схвалено науково- 
методичною радою Центру та оприлюднено на сайті Центру  .

Розроблено та оприлюднено на сайті Центру електронний Глосарій 
сучасної мистецької освіти.                                 .



ІХ. Здійснення інших 
видів діяльності
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ЗАСІДАННЯ:

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
Протягом року, було підготовлено:

Взято участь у 4 засіданнях Атестаційної комісії Міністерства 
культури та інформаційної політики України

Підготовлено і проведено 3 засідання Вченої ради Центру

Проведено 7 засідань сектору з початкової мистецької освіти 
науково-методичної ради Центру
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