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забезпечення культурного розвитку 

суспільства у безперервному зв’язку 

мистецьких традицій минулого з 

тенденціями сучасних освітніх технологій. 

 

виховання естетичної культури дитини 

та формування гуманістичного світогляду  

особистості як носія моральних 

і духовних цінностей  

української нації шляхом розвитку  

творчих здібностей  

засобами виконавського мистецтва. 



• навчально-виховна робота 

• інформаційно-методична та проектна діяльність 

• культурно-просвітницька та концертна діяльність 

• художньо-творча та організаційно-масова робота 

“Творчість і  

пізнання –  

шляхи реалізації  

учня-виконавця” 

(2010 р.) 

“Арт-мозаїка” 

(2012 р.) 

“Майстри  

мистецтв  

– дітям!” 

(2013 р.) 

Творча  

лабораторія  

музично-ігрової  

діяльності  

“Перші  

кроки” (2013 р.) 

“Кольорові  

свята” 

(2015 р.) 

“Україна і світ” 

(2015 р.) 



ДЮМВХС 

“СВІТАНОК” 

ЗНЗ № 21 ЗНЗ № 44 ЗНЗ №165 ДНЗ №92 

Літні  

пришкільні 

 табори 

 

(у БДЮТ  

Голосіївского 

 району) 
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АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ 

«СВІТАНОК» 

 

 



 

 загальна кількість працівників – 57 

З них: 

 

І.  педагогічні – 42 (основні – 34, сумісники - 8) 

ІІ. технічні  – 15 (основні – 14, сумісники - 1)  

За віком: 

 

До 30 років   – 27 

31-40 років   –  5 

41-50  років  –  5 

51-57 років   –  9 

Пенсіонери  – 11 



 

Методична рада 

 

Методична служба  

(методисти) 

 

Методичне  

об’єднання 

 

 

Атестаційна  

комісія 

 

Методичний супровід  

навчально-виховного  

процесу 

 

ШМС 

 

Молоді  

спеціалісти 

 

Курси підвищення  

кваліфікації 

 

 

Атестація  

педагогів 

 

 

Проектна діяльність 

 

Загально-естетичний відділ 

 

Оркестровий відділ 

 

Хоровий відділ 

 

Хореографічний відділ 



хоровий 

оркестровий 

хореографічний 

загально-естетичний 

В студії працюють 4 відділи: 



Підготовчий балет Підготовчий оркестр 

Оркестр 



Молодший хор 

 Старший хор 

Джаз-бенд “Браво” Оркестр 



Вік дитини Кількість 

5 – 6 років 254 

7 – 16 років 769 

17 – 18 років 14 

Загальна кількість: 1037 

№

  

Категорія Кількість 

1. Багатодітні 

родини 

5 

2. Малозабезпечені 

родини 

7 

3. Чорнобильське 

посвідчення мають  

3 

4. Діти-сироти, 

напівсироти 

7 

5. Діти, яких 

виховує одинока мати  

- 

Мережа шкіл та дошкільних закладів, з числа учнів та вихованців яких  

студія «Світанок» формує власний учнівський контингент охоплює  

10 районів м. Києва, що свідчить про широкий попит на ринку освітніх  

послуг естетичного напрямку. 

В студії працює 30 гуртків, 77 груп, в яких навчаються 1037 вихованців 

віком від 5 до 18 років:  

 

Серед них – діти пільгових категорій 

 
Із загального числа учнів 769 –  

школярів ЗНЗ, 254 – дошкільного 

 віку, 

з них 197 – відвідують ДНЗ,  

57 – виховуються в умовах сім’ї. 

 



Гурткова робота із вивчення традиційної народної творчості, основ 

класичного мистецтва, сучасних жанрів виконавської діяльності 

передбачає навчання  за трьома рівнями: 

- початковий — термін навчання 2 роки; 

- основний — термін навчання 4 роки; 

- вищий — термін навчання 4 роки. 

 

Креативність, високий професійний рівень викладацького складу 

забезпечують неухильний поступальний рух  у процесі розвитку 

закладу: 5 керівників гуртків відзначено нагрудним знаком 

“Відмінник освіти України”, 6 керівників гуртків мають педагогічне 

звання “керівник гуртка-методист”. 

 

 За роки існування в студії створено 7 авторських навчальних 

програм, діє 6 творчих проектів, оновлюється мережа гуртків. 

 

З 2010 року студію “Світанок” включено до Переліку найбільших 

позашкільних навчальних закладів державної та комунальної 

форми власності системи Міністерства освіти і науки України 

затвердженого наказом МОН України від 11.03.2010 року № 202. 
  



1 Адаптована програма діяльності гуртка скрипалів (автор-укладач: керівник 

гуртка скрипалів Правдюк О. О.)  

2011 р. 

2 Адаптована програма діяльності хорового гуртка вищого рівня (автор-

укладач: хормейстер, керівник хорового гуртка Нехотяєва Т. М 

2011 р. 

3 Адаптована програма музично-естетичного розвитку дітей дошкільного віку 

«Музика і співи» у ДЮМВХС «Світанок (автор-укладач: керівник гуртка 

«Музика і співи» Братусь С. В.)  

2012 р. 

4 Адаптована програма хореографічного навчання та розвитку дітей, підлітків 

та юнаків у Дитячо-юнацькій музичній вокально-хореографічній студії 

«Світанок» (автори-укладачі: керівник хореографічного гуртка Гринчук С. В., 

керівник хореографічного гуртка Гринчук Г. О., керівник хореографічного 

гуртка Бондарець Т. В.)  

2012 р. 

5 Комплексна (адаптована) програма діяльності  хорового гуртка початкового 

та основного рівнів (автори-упорядники: керівник хорового гуртка 

Кудряшова О. В., керівник хорового гуртка, методист Рогова Д. С.)  

2013 р. 

6 Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму 

“Мистецьке джерельце” (укладач Г. Ю. Стороженко, методист, керівник 

гуртка “Мистецьке джерельце”) 

2013 р. 

7 Навчальна програма діяльності оркестрового відділу Дитячо-юнацької 

музичної вокально-хореографічної студії “Світанок” (укладач Н. В. 

Шеманаєва, директор, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, 

керівник гуртка - методист) 

2013 р. 



 делегованих студією “Світанок” в освітній 
простір, полягає у створенні системи 
інтегрування навчальних планів і програм 
відділів з метою забезпечення діяльності 
Народного художнього колективу дитячого 
ансамблю пісні і танцю “Світанок”, який є 
візитною карткою студії, здобув числені перемоги 
на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і  
фестивалях, відзначений Почесною грамотою 
Кабінету міністрів України (2001 рік); Найвищою 
дитячою нагородою Президента України в 
номінації “Кращий дитячий колектив”(2010 рік); 
Медаллю «Трудова слава» (2011 рік). Художній 
керівник — Відмінник освіти України Галина 
Гринчук. 

    



 

  

  

17 листопада 2014 року ансамблю 

“Світанок” виповнилось 60 років! Свій 

ювілейний день народження ансамбль 

відзначив великим святковим концертом 

“Одне у нас коріння, один у нас поріг” на 

сцені Київського національного 

академічного театру оперети. 

 

В репертуарі ансамблю - твори національно-патріотичного характеру, 

сучасної, народної, класичної, духовної музики, естрадні пісні і танці, 

театралізовані вистави,  зразки фольклору народів світу. Окрасою 

колективу є живий супровід у виконанні оркестру народних 

інструментів, що дозволяє створювати оригінальні обробки музичних 

творів і тим збагачувати репертуар 





З 2013 року в студії традиційно проводиться щорічний 

фестиваль “Весняна рапсодія” 



22 листопада 2015 року студія "Світанок" в межах Тижня позашкілля та на 

запрошення ФОП "Скрипка Олег Юрійович" взяла участь у соціально значимому 

благодійному проекті,  

  який відбувся в готелі "Intercontinental 

Kyiv" за адресою вул. Велика 

Житомирська , 2-А. Метою реалізації 

проекту зазначено збір коштів на 

медичне обладнання для дитячого 

центру кардіології та кардіохірургії.  

Творчі колективи студії - оркестр 

(диригент Н. Стець), джаз-бенд "Браво" 

(керівник В. Кузьменко), вокальний 

ансамбль (керівник Т. Нехотяєва), 

хореографічний склад дитячого 

анасамблю пісні і танцю "Світанок" 

(художні керівник Гринчук Г. О., Гринчук 

С. В.)- презентували святкову програму, 

в якій взяли участь 113 вихованців студії. 

Серед гостей були присутні понад 400 

дітей віком від 2 до 10 років.  

Студія "Світанок" планує і надалі 

співпрацювати з видатними 

особистостями сучасного українського 

мистецтва, реалізуючи студійний проект 

"Майстри мистецтв - дітям". 



        Директор студії «Світанок» Н. Шеманаєва 

ставить перед собою завдання:  

Бути архітектором організаційних процесів розвитку; 

Створювати умови для розвитку студії вцілому та кожного окремо; 

Бути вчителем. 

Планування  

Розвиток ініціативи  

Колективізм  

Перевірка  

фактичного виконання  

планів  

Перспективність  

Діловитість  

Компетентність  Гуманізація 

 ДЮМВХС  

«СВІТАНОК» 

ТІСНИЙ  

ЗВ'ЯЗОК  

З ГРОМАДСКІСТЮ 

ТІСНИЙ  

ЗВ'ЯЗОК 

 З ЖИТТЯМ 

Консолідація зусиль за принципами колегіальної та особистої відповідальності 

Виконання соціального замовлення держави 

 



Педагогічна рада 

Художня рада 

Методична рада 

ДЮМВХС   

 «Світанок» 
Піклувальна 

 рада 

Рада учнівського 

самоврядування  

Батьківський 

комітет  

Методичне 

об’єднання 

викладачів 

Профспілковий 

комітет 

С 

п 

і 

в 

п 

р 

а 

ц 

я 

 

Всеукраїнська  хореографічна  

спілка 

Міське хорове товариство 

«Тоніка» 

 

Спілка поляків м. Києва 

Академія танцю 

ім. Сержа Лифаря 

Культурно-

просвітницький 

центр «Дружба» 

 

Громадська 

організація 

«Просвіта» 

 
Національний 

заповідник  

«Софія Київська» 

 

Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти 

Інститут обдарованої 

дитини АПН України 

Інститут підвищення 

педагогічної освіти імені 

Бориса Грінченка 

 

Дитячий фонд України 
Національний комплекс 

«Експоцентр України» 
Газета «Позашкілля» 

 

Центр святкових і 

масових заходів 

«Козар» 

 

Педагогічна рада 








