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ЗМІСТ

І. Розробка нормативних (робочих) документів

ІІ. Розроблення та моніторинг впровадження стандартів, 
типових освітніх, навчальних програм початкової, профільної 
та фахової передвищої культурно-мистецької освіти

IІІ. Вивчення, узагальнення та поширення досягнень зарубіжної 
та вітчизняної культурно-мистецької освіти, науки, інноваційних 
педагогічних методів, новітніх освітніх технологій

IV. Здійснення видання та реалізації наукової, навчально-
методичної літератури, навчальних програм, методичних 
рекомендацій, навчальних посібників, підручників, терміно-
логічних словників, збірників педагогічного репертуару тощо

V. Формування та координація системи стимулювання 
та підтримки талановитої молоді – учнів та студентів 
мистецьких закладів освіти

VІ. Створення інформаційних баз даних та узагальнення 
статистичної інформації з питань культурно-мистецької освіти

VІІ. Забезпечення функціонування електронного репозиторію 
публікацій та видань для забезпечення освітнього процесу 
початкової, профільної та фахової передвищої культурно-
мистецької освіти

VІІІ. Надання науково-методичної і практичної допомоги 
суб’єктам освітньої діяльності в початковій, профільній 
та фаховій передвищій, вищій культурно-мистецькій освіті 
з питань, що віднесені до компетенції Центру

ІХ. Здійснення інших видів діяльності, що відповідають головній 
меті та завданням Центру і не суперечать законодавству України
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НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

♦ План роботи Центру на 2023 рік.

  ♦ Проєкт Паспорту бюджетної програми на 2023 рік.

    ♦ Бюджетні пропозиції Центру на 2023 рік до МКІП України для формування державного бюджету.

      ♦ Роботу щодо складання фінансової та бюджетної звітності.

        ♦ Річний звіт про виконання Паспорту бюджетної програми за 2022 рік.

          ♦ Звіт щодо результатів діяльності Центру за 2022 рік.

♦ Розроблено і видано 
накази з основної 
діяльності Центру. ♦ Розроблено і видано накази 

з кадрової роботи. 
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Розроблено та оприлюднено на сайті Центру 33 типових навчальних програм  з навчальних дисциплін 
елементарного та середнього (базового) підрівнів початкової мистецької освіти, а саме: 

Елементарний підрівень:
Музичне мистецтво: інструментальні класи:
– «Музичний інструмент кларнет»;
– «Фортепіанний ансамбль».

Середній (базовий) підрівень:
Аудіовізуальне мистецтво (класи кіномистецтва, мультимедіа, анімації):
– «Операторська майстерність»;
– «Образотворче мистецтво»;
– «Основи режисури».
Музичне мистецтво (клас сольного співу, клас хорового співу, інструментальні класи, клас музичного фольклору):
– «Сольфеджіо»;
– «Музична література».
Музичне мистецтво, інструментальні класи:
– «Музичний інструмент арфа»;
– «Музичний інструмент віолончель»;
– «Музичний інструмент домра»; 
– «Музичний інструмент труба»;

РОЗРОБКА ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ТНП
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– «Музичний інструмент кларнет»;
– «Ударні інструменти»;
– «Музичний інструмент сопілка»;
– «Музичний інструмент бас-гітара»;
– «Музичний інструмент тромбон».
Музичне мистецтво (клас сольного співу):
– «Сольний спів (академічний)».
Музичне мистецтво (клас хорового співу):
– «Постанова голосу».
Сценічне мистецтво, цирковий клас:
– «Акторська майстерність»;
– «Основи циркового мистецтва»;
– «Постановка циркового номеру».
Театральне мистецтво, клас драматичного театру, клас музичного театру (мюзиклу):
– «Основи сценічного руху»;
– «Ритміка і танець».
Хореографічне мистецтво, клас класичного танцю:
– «Класичний танець».
Хореографічне мистецтво (класи народно-сценічного танцю, бального танцю, класичного танцю, сучасного танцю тощо):
– «Історія танцю».
Хореографічне мистецтво, клас народно-сценічного танцю:
– «Хореографічний ансамбль».
Образотворче мистецтво (станкове мистецтво та скульптура):
– «Композиція»;
– «Пленерна практика».
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Декоративне мистецтво, класи декоративного мистецтва:
– «Декоративний живопис»;
– «Українське народне декоративне мистецтво»;
– «Композиція»;
– «Формотворення та робота в матеріалі» (перша редакція).
Орієнтовна освітня програма з музичного мистецтва початкової мистецької освіти середнього (базового) підрівня 
загального мистецького спрямування.
Посилання: https://www.dnmczkmo.org.ua/osvitni-programy/

ЗАСІДАННЯ РОБОЧИХ ГРУП

з написання ТНП з навчальних дисциплін 
елементарного та середнього (базового) 
підрівнів початкової мистецької освіти 

професійного спрямування:

Переглядів на сайті: 78 377

Показ публікацій: 62 844
Охоплення публікацій: 57 062
Взаємодія з публікаціями: 8 327
Реакції: 1 538
Кліки: 6 012
Репости: 527

https://www.dnmczkmo.org.ua/osvitni-programy/
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ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ 
ТА ПОШИРЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ 

ЗАРУБІЖНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ 
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Взято участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації 

Чернігівського центру Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв для викладачів мистецьких шкіл. Доповіді 

на теми: «Психолого-педагогічна компетентність викладача 

в системі інклюзивної мистецької освіти» та «Розвиток 

психологічної резильєнтності та технології психологічної 

саморегуляції викладача» (в онлайн режимі).

10.02 / 27.05 / 10.06

Організовано і проведено спільно з Національною 

академією керівних кадрів культури і мистецтв 

та Обласним навчально-методичним центром 

підвищення кваліфікації працівників культосвітніх 

закладів (м. Харків) підвищення кваліфікації 

за програмою «Система методичної підтримки 

освітнього процесу мистецьких шкіл: проблеми та 

перспективи» для методистів обласних навчально-

методичних центрів України (в онлайн режимі). 

13.06 – 24.06                  
     Посилання

https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/06/kursy-z-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-materialy/
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За підтримки Міністерства культури та інформаційної 

політики України, за інформаційної підтримки Державного 

агентства України з питань мистецтв та мистецької 

освіти, спільно з робочою групою авторів-розробників 

організовано і проведено інформаційний захід-презентацію 

концепції типової навчальної програми з навчальної 

дисципліни «Музична література» освітнього компонента 

типової освітньої програми середнього (базового) підрівня 

початкового професійного спрямування з музичного 

мистецтва для мистецьких шкіл (в онлайн режимі).

01.07                  
             Посилання

За інформаційної підтримки Державного агентства України 

з питань мистецтв та мистецької освіти, спільно з робочою 

групою авторів-розробників організовано і проведено 

інформаційний захід-презентацію типової навчальної 

програми з навчальної дисципліни «Сольфеджіо».

17.08                  
               П

осилання

За інформаційної підтримки Державного агентства України 

з питань мистецтв та мистецької освіти, спільно з робочою 

групою авторів-розробників організовано та проведено 

освітній вебінар з впровадження типової навчальної програми 

з навчальної дисципліни «Музична література» – освітнього 

компонента типової освітньої програми середнього (базового) 

підрівня початкового професійного спрямування з музичного 

мистецтва для мистецьких шкіл (в онлайн режимі):

23.08                  
        Посилання

Взято участь у проведенні курсів підвищення 

кваліфікації Чернігівського центру 

Національної академії керівних кадрів культури 

і мистецтв для викладачів мистецьких коледжів. 

Доповідь на тему: «Особиста ефективність та 

ЕQ фахівця» (в онлайн режимі).

28.09

https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/07/informaczijnyj-zahid-prezentacziyu-konczepcziyi-tnp-z-navchalnoyi-dysczypliny-muzychna-literatura/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/08/prezentacziya-typovoyi-navchalnoyi-programy-z-navchalnoyi-dysczypliny-solfedzhio/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/08/vidbuvsya-vebinar-z-vprovadzhennya-tnp-z-navchalnoyi-dysczypliny-muzychna-literatura/
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Взято участь у проведені курсів підвищення кваліфікації Вінницького центру Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв для директорів мистецьких шкіл. Доповідь 

на тему: «Науково-методична діяльність Державного науково-методичного центру змісту 

культурно-мистецької освіти в системі мистецької освіти на сучасному етапі» (в онлайн 

режимі).

22.11

За інформаційної підтримки Державного агентства 

України з питань мистецтв та мистецької освіти 

організовано і проведено навчальний вебінар на тему: 

«Складання робочих навчальних програм» (в онлайн 

режимі). Перед проведенням заходу була розроблена 

анкета та проведено анкетування щодо визначення 

актуальних питань мистецької освіти.

09.11            Посилання

Взято участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації 

Чернігівського центру Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв для викладачів мистецьких 

шкіл. Доповідь на тему: «Артпрактики як діалог між 

тілом, мозком та емоціями: психологічна допомога в 

умовах війни»  (в онлайн режимі).

28.09

https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychnyj-den-09-11-2022/
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Взято участь у проведенні курсів підвищення 

кваліфікації Вінницького центру Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв для 

викладачів мистецьких шкіл. Доповідь на тему: 

«Розвиток психологічної резильєнтності і технології 

саморегуляції» (в онлайн режимі).

04.12

Взято участь у проведенні курсів 

підвищення кваліфікації Вінницького 

центру Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв для 

викладачів мистецьких шкіл. Доповідь 

на тему: «Науково-методична діяльність 

Державного науково-методичного центру 

змісту культурно-мистецької освіти в 

системі мистецької освіти на сучасному 

етапі» (в онлайн режимі).

08.12
За інформаційної підтримки Державного 

агентства України з питань мистецтв та 

мистецької освіти організовано і проведено 

навчальний вебінар на тему: «Представлення 

авторського методу» (в онлайн режимі).

21.12                  
     Посилання

http://Посилання
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ВИДАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Збірка конспектів уроків 
до окремих модулів 
типової навчальної 
програми «Музична 

література» середнього 
(базового) підрівня 

початкового професійного 
спрямування 

Методична скарбничка викладача мистецької школи. 
Вип. 1 / упоряд., ред. М. М. Бриль, Л. Й. Назар, 

Ін. М.Ковальчук. Київ : ДНМЦЗКМО, 2022. 131 с.

Орфографічний словник 
термінів сфери мистецької 

освіти / уклад.
Ін.М. Ковальчук, Ір.М. 

Ковальчук. Київ : 
ДНМЦЗКМО, 2022. 41 с.

Переглядів на Сайті: 3 965 Переглядів на Сайті: 1 673
Переглядів в Репозитарії: 2 277
Статистика на сторінці Facebook:
Показ публікацій: 7 182
Охоплення публікацій: 6 355
Взаємодія з публікаціями: 1 363
Реакції: 250
Кліки: 1 004
Репости: 90

Статистика на сторінці Facebook:
Показ публікацій: 2 484
Охоплення публікацій: 2 199
Взаємодія з публікаціями: 399
Реакції: 111
Кліки: 268
Репости: 17

Переглядів в Репозитарії: 620

https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychna-skarbnychka-vykladacha-mysteczkoyi-shkoly-vypusk-1/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/10/orfografichnyj-slovnyk-terminiv-sfery-mysteczkoyi-osvity/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/10/orfografichnyj-slovnyk-terminiv-sfery-mysteczkoyi-osvity/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/10/orfografichnyj-slovnyk-terminiv-sfery-mysteczkoyi-osvity/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/10/orfografichnyj-slovnyk-terminiv-sfery-mysteczkoyi-osvity/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/10/orfografichnyj-slovnyk-terminiv-sfery-mysteczkoyi-osvity/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/10/orfografichnyj-slovnyk-terminiv-sfery-mysteczkoyi-osvity/
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Методичний день (09.11.2022)

Методичний бюлетень ДНМЦЗКМО 
№1/2022

Методичний день (21.12.2022)

Методичний бюлетень ДНМЦЗКМО 
№2/2022

Охоплення публікацій: 48 952
Взаємодія з публікаціями: 7 433
Реакції: 2 375

Переглядів на Сайті: 10 782
Статистика на сторінці Facebook:
Показ публікацій: 39 164

Кліки: 4 644
Репости: 578

https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychnyj-den-09-11-2022/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychnyj-byuleten-dnmczzkmo/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/metodychnyj-byuleten-dnmczzkmo/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/12/metodychnyj-den-21-12-2022-2/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/12/metodychnyj-byuleten-dnmczzkmo-%e2%84%962-2022/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/12/metodychnyj-byuleten-dnmczzkmo-%e2%84%962-2022/
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Практичні поради щодо розробки навчально-методичної 
літератури : пам’ятка викладачам мистецької школи, методистам методичних установ / 
методичних відділів мистецької освіти / упоряд. І.М. Ковальчук. Київ : ДНМЦЗКМО, 2022

Проводилась робота щодо розробки та упорядкування 
Практичних рекомендації щодо роботи з учнями з 

особливими освітніми потребами в мистецькій школі / 
уклад. М. М. Бриль, Ін. М. Ковальчук.

Переглядів в Репозитарії: 305

http://arts-library.com.ua/handle/123456789/1016
http://arts-library.com.ua/handle/123456789/1016
http://arts-library.com.ua/handle/123456789/1016
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ХХІ  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

«ОБ’ЄДНАЙМОСЯ Ж, БРАТИ МОЇ!»

Посилання: https://www.dnmczkmo.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/braty-2022.pdf

Розроблено електронний буклет 
з роботами переможців Конкурсу, який розміщено на сайті Центру.

27.05.2022 р. проведено 4-ий (підсумковий) етап 
XХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!».

https://www.dnmczkmo.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/braty-2022.pdf
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Підготовлено і відправлено дипломи 
51 переможцю Конкурсу.

Підготовлено і відправлено подяки 
51 викладачу, які підготували 

переможців Конкурсу.

Переглядів на Сайті: 3 042
Статистика на сторінці Facebook:
Показ публікацій:1 905
Охоплення публікацій: 1 556
Взаємодія з публікаціями: 156
Реакції: 59
Кліки: 80
Репости: 5
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САЙТ ЦЕНТРУ

Відкрито у 2019 році.
https://www.dnmczkmo.org.ua/

2019 - 2022
173 863

2019 - 2022
158 387

2022
65 507

2022
56 487

КОРИСТУВАЧІ САЙТУ
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https://www.dnmczkmo.org.ua/
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КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕГЛЯДІВ

КІЛЬКІСТЬ СЕАНСІВ

2019 - 2022
770 323

2019 - 2022
401 475

2022
259 005

2022
149 633

АКТИВНІ КОРИСТУВАЧІ САЙТУ
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ДЕМОГРАФІЧНІ ДАНІ

СТАТЬВІК

2019 - 2022

2022

чоловіки - 20,6%

18-24 - 10,5 %
25-34 - 17,6 %
35-44 - 24,8 %
45-54 - 20,7 %
55-64 - 17,7 %

65+ - 8,6 %

18-24 - 13,3%
25-34 - 14,7 %
35-44 - 23,9 %
45-54 - 21,5 %
55-64 - 17,9 %

65+ - 8,6 %

чоловіки - 24,5%

жінки - 75,5%

жінки - 79,4%
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ОНОВЛЕНО:

БАЗУ ДАНИХ КОНКУРСІВ БАЗУ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

https://www.dnmczkmo.org.ua/proekty/inshi-konkursy/ https://www.dnmczkmo.org.ua/mapa-mystetskoyi-osvity/

ЗАХОДИ ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ГРАНТИ

https://www.dnmczkmo.org.ua/zahody-czentru/ https://www.dnmczkmo.org.ua/pidvyshhennya-
profesijnoyi-kompetentnosti/ https://www.dnmczkmo.org.ua/proekty/granty/

Переглядів: 3 081

Переглядів: 1 299

https://www.dnmczkmo.org.ua/proekty/inshi-konkursy/
https://www.dnmczkmo.org.ua/mapa-mystetskoyi-osvity/
https://www.dnmczkmo.org.ua/zahody-czentru/
https://www.dnmczkmo.org.ua/pidvyshhennya-profesijnoyi-kompetentnosti/
https://www.dnmczkmo.org.ua/pidvyshhennya-profesijnoyi-kompetentnosti/
https://www.dnmczkmo.org.ua/proekty/granty/
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
ДАЙДЖЕСТ ДСПЄІ

«КУЛЬТУРА І РЕГІОНИ»
Переглядів: 3 764 Переглядів: 78 377

https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-
kultura-i-regiony/

https://www.dnmczkmo.org.ua/osvitni-
programy/

https://www.dnmczkmo.org.ua/
zakonodavstvo-2/

ТИП ПРИСТРОЮ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ (2022)

62,2 %

36,7 %
1,1 %

https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony/
https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony/
https://www.dnmczkmo.org.ua/osvitni-programy/
https://www.dnmczkmo.org.ua/osvitni-programy/
https://www.dnmczkmo.org.ua/zakonodavstvo-2/
https://www.dnmczkmo.org.ua/zakonodavstvo-2/
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ПІДПИСНИКИ СТОРІНКИ:

2020 - 2022
4 787

FACEBOOK ЦЕНТРУ

Відкрито у 2020 році.
https://www.facebook.com/dnmczkmo

ДЕМОГРАФІЧНІ ДАНІ

чоловіки - 8,4%

жінки - 91,6%

https://www.facebook.com/dnmczkmo
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РЕПОЗИТАРІЙ

Відкрито у 2019 році.
http://arts-library.com.ua/ ЗАВАНТАЖЕНО

Переходів: 1 694

1. Програми: 33
2. Виробничо-практичні видання: 1
3. Методична, навчально-методична література: 9

Підписано авторських договорів: 5

ПЕРЕГЛЯДИ

1. Програми: 29 344
2. Виробничо-практичні видання: 416
3. Методична, навчально-методична література: 15 378
4. Наукова література: 2 480

http://arts-library.com.ua/
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НАДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 
І ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Надання методичних консультацій та методичної допомоги мистецьким закладам освіти, установам, відвідувачам.

Організовано експертизу рукописів навчальної, методичної, навчально-методичної літератури, підготовлених для 
закладів початкової, профільної та фахової передвищої мистецької освіти: 19

Довідки:
- авторам рукописів навчальної, методичної, навчально-методичної літератури: 16
- експертам (незалежним рецензентам), що здійснювали експертизу рукописів навчальної, методичної, навчально-
методичної літератури, підготовлених для закладів початкової, профільної та фахової передвищої мистецької освіти: 24
- авторам рукописів, які розміщені в Репозитарії Центру: 5
- розробникам типових навчальних програм елементарного та середнього (базового) підрівнів початкової мистецької 
освіти: 155
- експертам (незалежним рецензентам), що здійснювали експертизу типових навчальних програм  елементарного 
та середнього (базового) підрівнів початкової мистецької освіти: 79
- авторам тез, доповідачам і слухачам інтернет-конференцій, вебінарів, семінарів, інших заходів, які були організовані 
Центром або були проведені за його підтримки: 19
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ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
Міжнародному фестивалю-

конкурсу баяністів, акордеоністів 

та ансамблів «Сучасні Ритми». 

Посилання 1   /   Посилання 2

Збірки навчального репертуару 

з методичними рекомендаціями 

для мистецьких шкіл. 

Посилання

Патріотичної мистецької акції 

«Юні митці України за мир».

Посилання

Науково-практичній онлайн 

платформі «мистецька освіта «Wаr – 

Post»: історії, реалії, перспективи».

Посилання

Платформі 

«Культурний 

простір».

Посилання

IV Міжнародній учнівській 

конференції «Мистецтво без меж: 

шлях до науки». 

Посилання 1   /   Посилання 2
ХV Всеукраїнському відкритому 

конкурсу баяністів-акордеоністів 

«Візерунки Прикарпаття».

Посилання
Майстер-класам «Театрально-терапевтична методика Келлі Хантер» та 

бінарній лекції професора Майкла Добсона, директора шекспірівського 

інституту (Стретфорд-на-Ейвоні, Велика Британія) і акторки, режисерки 

Келлі Хантер, художньої керівниці лондонського театру «Flute» (Велика 

Британія) на тему: «Перікл» і Україна: діалог».

Посилання 1   /   Посилання 2

ІV Всеукраїнському конкурсу бандурного 

мистецтва «І задзвеніли струни….»

Посилання

https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/10/mizhnarodnyj-festyval-konkurs-bayanistiv-akordeonistiv-ta-ansambliv-suchasni-rytmy-4/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/02/zbirka-navchalnogo-repertuaru-z-metodychnymy-rekomendacziyamy-dlya-mysteczkyh-shkil/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/02/zbirka-navchalnogo-repertuaru-z-metodychnymy-rekomendacziyamy-dlya-mysteczkyh-shkil/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/03/patriotychna-mysteczka-akcziya-yuni-mytczi-ukrayiny-za-myr/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/05/naukovo-praktychna-onlajn-platforma/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/05/ukrayinskyj-kulturnyj-fond-spilno-z-mkip-zapuskayut-platformu-kulturnyj-prostir/ 
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/09/iv-mizhnarodna-uchnivska-konferencziya-mystecztvo-bez-mezh-shlyah-do-nauky/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/iv-mizhnarodna-uchnivska-konferencziya-mystecztvo-bez-mezh-shlyah-do-nauky-2/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/10/hv-vseukrayinskyj-vidkrytyj-konkurs-bayanistiv-akordeonistiv-vizerunky-prykarpattya/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/09/majster-klasy-teatralno-terapevtychna-metodyka-kelli-hanter/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/binarna-lekcziya/
https://www.dnmczkmo.org.ua/2022/11/iv-vseukrayinskyj-konkurs-bandurnogo-mystecztva-i-zadzvenily-struny/
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Проведено засідання сектору початкової 

мистецької освіти науково-методичної 

ради Центру: 8

Підготовлено і проведено засідання Вченої ради Центру: 2

Працівниками Центру  пройдено курси 

підвищення кваліфікації: 4

Працівниками Центру підготовлено і надруковано тези, статті для наукових збірників: 14

Підготовлено наукові доповіді для участі в 

конференціях, симпозіумах, семінарах: 7
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Державний 
науково-методичний центр

змісту культурно-мистецької освіти

https://www.dnmczkmo.org.ua
http://arts-library.com.ua
https://www.facebook.com/dnmczkmo/
center@dnmczkmo.org.ua


