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                                     Вступ 

 
 Тернопільська  музична  школа № 2 ім.М.Вербицького  у своїй роботі 

керується законами   України ..Про освіту”,  ,,Про позашкільну освіту”, 

,,Положенням  про мистецьку школу”, Статутом , рішенням місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Конституцією 

України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства культури і інформаційної політики України, 

Міністерства освіти і науки України, тощо. 

 

У 2022/2023  навчальному році Тернопільська  музична  школа  №2 

ім.М.Вербицького планує: 

 

- Прийняти та затвердити рішенням педагогічної ради закладу Наскрізну 

освітню програму Тернопільської музичної школи 2 ім.М.Вербицького; 

- Розпочати запровадження типових навчальних програм елементарного та 

базового підрівня початкової мистецької освіти; 

- Розробити та затвердити навчально-тематичні плани елементарного та 

базового  підрівня; 

- Якісно організовувати, при  необхідності, дистанційне навчання в школі: 

- Взяти участь в усіх міських та обласних конкурсах; 

- Підтверджувати високу результативність  участі учнів школи в конкурсах; 

- Активізувати  роботу  усіх  творчих  колективів  школи; 

- Продовжити роботу над  вдосконаленням  роботи з обдарованими  учнями 

та професійною майстерністю викладачів; 

- Здійснювати  роботу зі збереження   контингенту учнів з метою 

формування всебічно розвиненої особистості, задоволення  потреб 

учнівської молоді у творчій  реалізації, професійному самовизначенні; 

- Впроваджувати сучасні інноваційні технології  у навчальний  процес та 

здійснювати їх науково-методичне  забезпечення; 

- Продовжити роботу щодо залучення до співпраці благодійних фондів та 

організацій; 

- Вдосконалювати механізм популяризації закладу шляхом висвітлення 

інформації про творче життя закладу у соціальних мережах, офіційному 

сайті школи; 

- Продовжити  покращувати  матеріальну  базу  школи. 
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Організаційно-адміністративні заходи 
 

Засідання педагогічної ради школи: 

 
Засідання педагогічної ради 1 

 

а) вибори  секретаря  педагогічної ради. 

б) основні завдання педагогічного 

колективу школи на 2022-2023 

навчальний рік. 

в)затвердження наскрізної освітньої 

програми закладу, затвердження плану 

роботи школи на 2022-2023 навчальний 

рік. 

г) затвердження  планів  роботи  відділів 

на 2022-2023 навчальний рік. 

 

 08-09       В.Коваль 

 

Засідання педагогічної ради   2 

 

а) аналіз роботи відділів, успішності учнів 

та відвідування уроків за 1 чверть 

б) зауваження та рекомендації щодо 

ведення навчальної документації 

викладачами. 

 

11 В.Коваль 

Зав.відділами 

Т.Воловник 

Л.Гунько 

В.Ткачук 

 

 

Засідання педагогічної ради    3 

 

а) аналіз навчально-виховної  та 

методичної роботи за І семестр 

б) про хід підготовки учнів та колективів 

школи до участі у конкурсах. 

 

01 В.Коваль 

Зав.відділами 

 

Засідання педагогічної ради    4 

 

а) про роботу відділів, успішність учнів та 

відвідування уроків за ІІІ чверть. 

б) про стан підготовки учнів старших 

класів до обласних конкурсів. 

 

 

03 В.Коваль 

Зав.відділами 
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Засідання педагогічної ради     5 

 

а) про результати випускних іспитів. 

Затвердження свідоцтв про закінчення 

школи. 

б) завдання педагогічного колективу по 

підготовці набору учнів на новий 

навчальний рік. 

 

05 В.Коваль 

Т.Воловник 

Л.Гунько 

В.Ткачук 

 

Засідання педагогічної ради      6 

 

а) аналіз навчально-виховної, методичної 

роботи та успішності учнів за 2022-2023 

навчальний рік. 

б) аналіз фінансово-господарської роботи 

за 2022-2023 навчальний рік. 

в) про результати набору учнів на 2023-

2024 навчальний рік. 

 

06 В.Коваль 

Т.Воловник 

Л.Гунько 

В.Ткачук 

Зав.відділами 

 

 

 

Засідання ради школи при директорові: 

 

Рішення про проведення набору дітей до 

основного контингенту школи. 

Розгляд і затвердження педагогічного 

навантаження викладачів на 2022-2023 

навчальний рік. 

Затвердження планів роботи відділів на 

новий навчальний рік. 

Складання та затвердження графіку 

проведення вступних іспитів. 

Складання планів роботи школи на 

місяць. 

Складання та затвердження розкладів 

індивідуальних та групових занять. 

Затвердження складу комісій для 

проведення контрольних заходів 

(академічних концертів). 

Складання та затвердження графіку 

проведення контрольних заходів 

(академічних концертів ) на 2022-2023 

навчальний рік. 

08-09 

 

 

09 

 

 

 

      08-09 

 

         05 

         

  Щомісяця 

 

 

 До 09.09 

 

 

 

 

До 15.11 

В.Коваль 

Т.Воловник 

Л.Гунько 

В.Ткачук 

Зав.відділами 
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Затвердження складу комісій для 

проведення випускних іспитів. 

Складання та затвердження графіку 

проведення випускних іспитів у 2022-

2023 навчальному  році. 

 

 

 

 

 

 

До 10.04 

 

 

Плани роботи відділів: 
 

План роботи  фортепіанного  відділу 

Тернопільської  музичної школи  №2  ім.М. Вербицького на   2022-2023 н.р. 

 

Назва заходів Дата Відповідальний 

Організаційна робота 

1. Засідання відділу та 

затвердження плану роботи на 

2022-2023 н.р. 

вересень зав. відділом 

2. Затвердження планів виховної 

роботи з учнями та планів 

підвищення методичного та 

професійного рівня викладачів. 

вересень зав. відділом 

3. Затвердження індивідуальних 

планів роботи з учнями. 

вересень зав. відділом 

4. Розподіл обов’язків на відділі вересень зав. відділом 

5. Відкриті академічні концерти жовтень зав. відділом 

6. Проведення технічних заліків лютий зав. відділом 

7. Академічні концерти І, ІІ півр. навчальна частина 

8.  Прослуховування випускників 

відділу 

грудень, 

квітень 

навчальна частина 

9. Випускні іспити травень навчальна частина 
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10. Контрольні уроки по 

спеціальності 

протягом 

року 

зав. відділом 

Методична робота 

1. Методична лекція: ,,Подолання 

ритмічних труднощів в 

фортепіанних творах у дітей, 

що навчаються в музичній 

школі”. 

І півріччя Бубнова Т. М 

2. Методична лекція: 

,,Використання інноваційних 

технологій в роботі викладача 

та їх застосування в класі 

фортепіано з учнями”. 

ІІ півріччя Саска В.О 

3.  Обласна методична 

конференція фортепіанного 

відділу 

січень викладачі відділу 

Відкриті уроки  

1. Формування технічних навичок 

в процесі навчання учнів в класі 

фортепіано. 

жовтень Стецюк Н.В. 

2. Робота над фортепіанними 

творами. 

листопад Бакан А.С. 

3. Робота над художнім 

виконанням творів Е. Гріга та 

Ф. Шопена. 

лютий Лесик Т. С 

4. Перші кроки музичних 

здібностей  юних музикантів. 

березень Ференц І.Б 

5. Робота над творами сучасних 

композиторів в класі 

фортепіано. 

квітень Дзвінка О. І 

6. Робота над музичними 

творами. 

травень Марущак Н.І. 

 

 

 

 

Заходи по підвищенню кваліфікації  та виконавської майстерності 

викладачів  

 



8 

 

 

1. Вивчення та ознайомлення з 

національною і світовою 

культурою 

протягом 

року 

викладачі відділу 

Лекції, семінари, доповіді та інше 

1.  Лекція на тему: ,,Євген 

Станкович видатний 

український композитор 

сучасності” - присвячено до 80-

ої річниці з Дня народження 

композитора.  

жовтень Гемза В.М. 

2. До 200-річчя композитора-

органіста. 

 ,,Сезар Франк. Між Бахом та 

Дебюссі”.  

жовтень Валентієва В.І. 

3. Доповідь присвячена 100 

річчю від Дня народження, на 

тему: ,,Роман Іванович 

Савицький – віртуоз  чорно-

білих клавіш”. 

січень Тис О. Б. 

4. До 90-річчя. 

 Лекція на тему: ,,Мішель 

Легран – французький 

композитор, піаніст, 

аранжувальник, диригент та 

співак”. 

січень Лучанко Г.М 

5. Презентація з поєднанням 

звукорежисури на тему: 

,,Драматургічні функції музики 

та її вплив на глядача у кіно на 

основі творчості Джона 

Вільямса” - присвячено 90-

річчю автору музики до 

знаменитих картин ,,Зоряні 

війни”, ,,Парк юрського 

періоду”, ,,Щелепи”, ,,Гаррі 

Поттер”, ,,Індіана Джонс”. 

березень Каспрук М. І. 

6. Семінар на тему: ,,Борис 

Лятошинський і Шевченкова 

сюїта”. 

березень Стецюк Н.В. 
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7. Семінар: ,,Італійський Моцарт, 

230 років Антоніо Росіні. 

Життєвий шлях митця”. 

червень Бус І. П. 

Виховна робота з учнями 

1. Батьківські збори І, ІІ півріччя викладачі відділу 

2. Участь учнів та викладачів 

відділу прийняти участь у 

загальношкільному концерті 

присвяченому ,,Дню Музики” 

жовтень викладачі відділу 

3. Участь викладачів відділу у 

музично-поетичній композиції 

присвяченій ЗСУ на тему: 

,,Мелодії серця”. 

жовтень 

(12-

14.10.2022р.) 

Козій У. П 

викладачі відділу 

4. Концерт ,,Популярної музики”  листопад 

(29.11.22.) 

Стецюк Н. В. 

5. Концерт ,,Старовинної 

музики” 

грудень Зазуляк О.О. 

6. Концерт учнів відділу (1-го 

класу) ,,Посвята в музиканти” 

грудень Плахцінська Т. Д., або 

Когут Х.М. 

 

7. Концерт учнів 1-го класу 

,,Посвята в музиканти” 

грудень Дзвінка О.І. 

8. Прослуховування до обласного 

конкурсу молодших класів 

імені В. Барвінського 

січень-

лютий 

зав. відділом 

 

9. ІІ тур шкільного конкурсу 

юних піаністів імені В. 

Барвінського 

лютий зав. відділом 

 

10. Конкурс відділу ,,Юний 

віртуоз” 

лютий Валентієва В. І. 

11. Обласний конкурс юних 

піаністів ім. В. Барвінського 

лютий Адміністрація 

12. Прослуховування учнів 6-8 

класів  до обласного конкурсу 

,,Творчість юних” 

березень зав. відділом 

13. Обласний конкурс ,,Творчість 

юних” 

березень Адміністрація 
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14. Прослуховування учнів 

відділу, фортепіанних дуетів до 

обласного конкурсу 

,,Консонанс  2023р.” 

березень Адміністрація 

15. Обласний конкурс ,,Консонанс  

2023р.” 

квітень адміністрація, 

керівники ансамбл. 

16. Конкурс-фестиваль відділу 

,,Подільське сузір’я” 

квітень Лучанко Г.М. 

17. Конкурс відділу ,,Українські 

перлини” 

травень Лесик Т.С. 

18. Звітний концерт фортепіанного 

відділу  

травень зав. відділом 

(Тис О.Б., 

 Гаврих С. Є.) 

19. Урочиста церемонія вручення 

свідоцтв випускникам ф-ного 

відділу 

червень адміністрація 

Вар”ян І.А. 

20. Викладачі та учні приймають 

активну участь у загально-

мистецьких конкурсах 

І-ІІ півріччя  

 

 

 

 

План роботи відділу музично-теоретичних дисциплін на 2022-2023 

навчальний рік 

 

 

№ 

п/п 

Назва  заходів Дата 

 

Відповідальні 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА   

1. Складання та затвердження плану 

роботи  відділу на 2022-2023 н.р. 

 

серпень зав.відділом 

2. Затвердження індивідуальних робочих 

планів викладачів. 

 

вересень зав.відділом 

3. Складання списків груп, розкладу 

занять з музично-теоретичних 

дисциплін. 

 

вересень зав.відділом, 

навчальна част. 

4. Розподіл методичних посібників, 

підручників з сольфеджіо, музичної 

літератури. 

вересень зав.відділом 
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5. Обговорення успішності та 

відвідування учнями музично-

теоретичних дисциплін. 

 

впродовж 

року 

викладачі відд. 

6. Батьківські збори учнів випускних 

класів. 

 

січень навч.частина 

7. Випускні іспити. 

 

травень навч.частина 

8. Взаємозв’язок між викладачами-

теоретиками і викладачами 

виконавських  відділів. 

впродовж 

року 

викладачі відд. 

 МЕТОДИЧНА РОБОТА   

1. Методична конференція викладачів 

музично-теоретичних дисциплін 

облачті. 

  

листопад Викладачі відд. 

2. Відкритий урок з сольфеджіо з учнями 

молодших класів на тему: ,,Робота над 

інтервалами на уроках сольфеджіо” 

жовтень Дудок М.Я. 

3. Методичні розробки:   

 - Створення програми 

(календарно-тематичного 

плану) з музичної літератури  

 

           -  для І року навчання 

вересень  

 

 

 

Кулик, Прокоп 

            -  для ІІ року навчання вересень Кулик, Дудок 

            -  для ІІІ року навчання вересень Кулик 

            -  для ІV року навчання вересень Кулик, Пальчук 

            -  для V року навчання вересень Кулик, Семенець, 

Равлюк 

            -  для VІ року навчання вересень Кулик, Равлюк, 

Прокоп 

 - Створення програми з 

сольфеджіо  

вересень-

жовтень 

Кулик,  

викладачі відд. 

4. Обговорення республіканського 

вебінару з музичної літератури. 

вересень Кулик, Пальчук 

5. Методичні лекції, реферати:   

 1) ,,Викладання музики у 

віртуальному просторі” 

вересень Пальчук О.В. 

 2) ,,Прийоми розвитку відчуття 

ритму” 

жовтень  Васильчук Л.О. 
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 3) ,,Робота над записом мелодії: 

творчий підхід і різні форми 

його здійснення” 

листопад Прокоп О.А. 

 4) ,,Робота над словом у співі на 

уроках хор.класу в молодших 

класах” 

лютий Васильчук Л.О. 

6. Музикознавчі лекції:   

 1) ,,Січові стрільці-музиканти як 

творці української музики” 

листопад Іщук Я.Р. 

 2) ,,Микола Аркас – письменник, 

історик, композитор, діяч 

культури і освіти (до 180-річчя з 

дня народження)” 

січень  Равлюк О.Г. 

7. Майстер-клас на тему: ,,Підбір 

супроводу на уроках сольфеджіо” 

листопад Кулик Т.В. 

 ЛЕКЦІЙНО-КОНЦЕРТНА 

РОБОТА 

   

1. ,,Музика митців української діаспори” 

  

Лекція-концерт ,,Антоніо Карлос 

Жобім – засновник музичного стилю 

Bossa nova” 

листопад 

 

листопад 

Прокоп О.А. 

 

Семенець І.Є. 

2.  ,,Василь Барвінський. Через тернії до 

зірок” (до 135-ї річниці з дня 

народження)  

лютий Іщук Я.Р. 

3. ,,С.Гулак-Артемовський – український 

співак та композитор” ( до 120-ї 

річниці з дня народження) 

лютий Равлюк О.Г. 

4. ,,Новорічна імпреза” для дітей 

працівників музичної школи №2 

грудень Іщук Я.Р. 

 ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ 

КВАЛІФІКАЦІЇ.  

  

1. Участь в обласній методичній 

конференції викладачів музично-

теоретичних дисциплін. 

листопад викладачі 

2. Участь в науково-практичних 

конференціях, організованим 

Тернопільським музичним коледжем 

імені Соломії Крушельницької 

впродовж 

року 

 

3. 

 

 

 

Підготовка учнів до обласної 

олімпіади з музично-теоретичних 

дисциплін: 

- організація І туру (шкільної) 

олімпіади; 

впродовж 

року 

 

березень 

 

квітень 

викладачі відділу 

 

 

Кулик Т.В. 

 

Викладачі відділу 
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- участь в ІІ (ІІІ) турах обласної 

олімпіади . 

 

 РОБОТА З УЧНЯМИ. 

КОНКУРСИ. 

  

1. Конкурс-гра з сольфеджіо ,,Сім 

відомих нот на світі”: 

                 - з учнями середніх  класів.      

лютий  

 

Дудок М.Я. 

 

2. Конкурс-гра з музичної літератури 

,,Музичний ерудит”: 

- з учнями ІІ року навчання 

- з учнями ІІІ року навчання  

травень   

 

Дудок М.Я. 

Кулик Т.В. 

3. Семінарські заняття з музичної 

літератури з учнями ІІІ року навчання 

на тему ,,Григорій Сковорода – 

український філософ, поет, 

композитор” (до 300-ї річниці з дня 

народження) 

грудень 

 

Кулик Т.В. 

 

 

 

 

План роботи струнно-смичкового відділу 

на 2022-2023 н.р. 

 

Назва заходів Дата Відповідальний 

Організаційна робота 

1. Складання та затвердження 

плану роботи на 2022-2023 н.р. 

29.08.2022р. зав. відділом 

2. Розподіл обов’язків на відділі 29.08.2022р. зав. відділом 

3. Затвердження індивідуальних 

планів. 

03.09.2022р. зав. відділом 

4. Відкриті академічні концерти 

та батьківські збори на відділі 

Жовтень зав. відділом, викладачі 

5. Планові академічні концерти. Грудень, 

Квітень 

зав. відділом 
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6. Технічні заліки. Лютий зав. відділом, викладачі 

7. Прослуховування 

випускників. 

Грудень  

Квітень 

зав. відділом 

8.  Обласні конкурси. Грудень 

Березень 

Квітень 

зав. відділом, викладачі 

9. Випускні іспити Травень зав. відділом 

10. Співпраця з викладачами та 

студентами музичного 

коледжу. 

Протягом 

року 

зав. відділом 

 

 

 

 

Методична робота 

Відкриті уроки: 

1. ,,Деякі проблеми звуко 

видобування на скрипці” 

І півріччя Соколовська Я. Й. 

2. ,,Пізнаю скрипку” ІІ півріччя Гаврилюк М.В. 

Методичні лекції: 

1. ,,Робота над звільненням 

м’язів лівої руки” 

І семестр Дідик Н.Є. 

2. ,,Виникнення проблем в 

постановці скрипаля” 

ІІ семестр Воловник Т.І. 

ВИХОВНА ТА КОНЦЕРТНА РОБОТА. 

1. День Знань. Зустріч учнів з 

викладачами. 

01.09.2022р. викладачі 

2. Участь в концерті та 

батьківських зборах для 

першокласників. 

Вересень зав. відділом, викладачі 

3. Вечір присвячений Дню 

музики, Дню вчителя. 

06.10.2022р. Викладачі школи 
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16.30 (17.00 

год.) 

4. Вечір з творів українських 

композиторів 

Грудень Шкафаровський Т.М 

5.  Вечір ,,Посвята учнів 

першого класу в музиканти”.  

Лютий Тарнавська Г.П. 

КОНКУРСИ: 

1. Обласний конкурс молодших 

класів ім. Братів Теленків: 

Учасники: 

1.Мацьо Нестор 3 кл., 

2. Завислюк Зоряна 3.кл., 

3. Пендлишак Самуель 3кл., 

4.Демків Олександр 3кл., 

5.Перпюк Роман 4 кл., 

6. Мельник Орися 2 кл., 

7. Коршовська В. 2 кл., 

8.Окаринська Амалія 4.кл., 

9.Ткачук Анна 4кл., 

10. Малюта Яна 5.кл., 

11.Мороз Ангеліна 2 кл., 

12. Білорус С. 5 кл., 

13. Погорілець Софія 2кл., 

14. Бессі Амелія 4кл., 

15 Натуркач Поліна 5 кл. 

 

Грудень зав. відділом, 

викладачі: 

 

 

Тарнавська Г.П. 

Тарнавська Г.П. 

Соколовська Я. Й. 

Кондришин Л.Г. 

Кондришин Л.Г. 

Кондришин Л.Г. 

Дідик Н.Є. 

Дідик Н.Є. 

Гаврилюк М.В. 

 

Рижак М.А. 

Рижак М.А. 

Яковенко Л.В. 

Шкафаровський Т.М 

Кидонь Л.І. 

Воловник Т.І. 

Воловник Т.І. 

 

2. Обласний конкурс старших 

класів ,,Творчість юних” 

Учасники: 

1.Брега Соломія 7кл., 

2.Окаринська Дарина 8кл., 

3.Мірошниченко Віра 8кл. 

4.Гавришко Татьяна 7 кл. 

Березень Зав. віділом,  

Викладачі: 

 

 

Гаврилюк М.В. 

Гаврилюк М.В. 

Кидонь Л.І. 

Шкафаровський Т.М. 

3. Обласний конкурс ансамблів 

,,Консонанс”: 

Учасники: 

1.Ансамбль скрипалів; 

Квітень  

 

 

Шкафаровський Т.М 
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2.Симфонічний оркестр. Шкафаровський Т.М 

 

 

 

 

 

План роботи відділу народних інструментів 

на 2022-2023 н.р. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

НАЗВА  ЗАХОДІВ ДАТА ВІДПОВІДАЛЬНІ 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

  

1. Затвердження плану роботи на 2022-

2023 навчальний рік. 

 

вересень Брухаль І. Г. 

2. Затвердження індивідуальних планів. 

 

вересень, 

січень 

Навчальна част. 

3. Академічні концерти. 

 

І, ІІ 

семестр 

Навч.частина 

4. Прослуховування випускників. 

 

грудень Зав.відділом 

5. Технічні заліки. 

 

лютий Зав.відділом 

6. Обласний конкурс ,,Творчість юних”. 

 

березень Зав.відд.,виклад. 

7. Конкурс ансамблів,, Консонанс”. 

 

квітень Керівники анс. 

8. Випускні іспити. 

 

травень Навч.частина 

 МЕТОДИЧНА РОБОТА.   

1. Методична лекція ,,Життя і творчість 

Г. Хоткевича” 

І семестр 

 

Іваноньків Н.Б. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Методична лекція ,,Клас баяна та 

акордеона в сучасній мистецькій 

школі. Питання, проблеми, шляхи 

вирішення…” 

Методична лекція ,,Розвиток 

технічних навиків при грі на бандурі” 

І семестр 

 

 

 

І семестр 

 

І семестр 

Ткачук В. Л. 

 

 

 

Нестайко Л. Є. 

 

Кордяк І. І. 
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Відкритий урок ,,Стандарти гітарних 

позначень в роботі з учнями” 

5. 

 

 

Відкритий урок ,,Робота над 

міховеденням з учнями 

елементарного підрівня початкової 

мистецької освіти”. 

ІІ семестр Ткачук В. Л. 

6. 

 

 

Відкритий урок ,,Бандура в сучасній 

музиці” 

ІІ семестр  

 

Іваноньків Н.Б. 

 

5.  Обласна методична конференція лютий Викладачі відділу 

 ВИХОВНА РОБОТА З УЧНЯМИ.   

1. Концерт школи до Дня музики жовтень Учні, викладачі 

2. День української хустини, вечорниці, 

майстер-клас Уляни Перхалюк 

грудень Іваноньків Н.Б. 

 

3. 

 

4. 

Шкільний конкурс бандуристів 

,,Різдво з бандурою”. 

Різдвяно-Новорічний концерт 

грудень 

 

грудень 

Іваноньків Н.Б. 

 

Маличок М. І. 

5. ,,Концерт  учнів 1-го класу”. 

 

лютий Гойсак О. А. 

6. Вечір української музики березень-

квітень 

Іваноньків Н.Б. 

 

7. Загальношкільний концерт пам’яті 

Т.Г.Шевченка 

березень Викладачі 

8. Шкільний конкурс гітаристів квітень Кордяк І. І. 

9. Участь учнів відділу у святкових 

концертах міста. 

протягом 

року 

Викладачі та учні 

10. Випускний вечір. травень Адміністрація 

        КОНКУРСИ: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Обласник конкурс старших класів 

,,Творчість юних” 

Учасники:  

1) Заліскова Соломія 6 кл. 

2) Яциковська Катерина 6 кл. 

3) Ніколаєва Ірина 5 кл. 

4) Вислоцький Віталій 5 кл. 

5) Каськів Яна 6 кл. 

6) Шпак Софія 4 кл. 

7)  Щебиволок Александро 4 кл. 

Обласник конкурс камерних 

ансамблів ,,Консонанс” 

Учасники:  

1) Фольклорний ансамбль 

2) Ансамбль гітаристів 

3) Ансамбль баяністів 

Березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень 

Заввідділом, 

викладачі: 

Маличок М. І. 

Брухаль І.Г. 

Іваноньків Н. Б. 

Шевчук С. В. 

Кордяк І. І. 

Гунько Л. М. 

 

 

Керівники колективів 

Брухаль І. Г. 

Кордяк І. І. 

Маличок М. І. 

Чагарин М. Є. 
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4) Ансамбль бандуристів 

5) Ансамбль сучасної музики 

 

 РОБОТА З БАТЬКАМИ.   

1. Концерти класу учнів – батьківські 

збори. 

грудень-

травень 

Викладачі 

2. Концерти в загальноосвітніх школах 

з метою набору учнів на новий 

навчальний рік. 

травень Викладачі 

 

Звітний концерт відділу Травень-

червень 

Викладачі та учні 

 

 

План роботи відділу духових інструментів на 2022-2023 навчальний рік. 

 

 

№ 

п/п 

НАЗВА  ЗАХОДІВ Дата ВІДПОВІДАЛЬНІ 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА.   

1. Затвердження плану роботи на 2020-

2021 навчальний рік. 

серпень Зав.відділом 

2. Затвердження індивідуальних планів. серпень Зав.відділом 

3. Академічні концерти. І-П 

семестр 

Навчальна 

частина 

4. Прослуховування випускників. 

 

Грудень 

Квітень  

Зав.відділом 

5. Технічні заліки. лютий Зав.відділом 

6. Обласний конкурс імені 

М.Старовецького. 

грудень Викладачі 

7. Обласний конкурс ,,Творчість юних”. березень Зав.відділом 

8. Конкурс ансамблів ,,Консонанс”. квітень Навч.частина 

9. Випускні іспити. травень Навч.частина 

10. Заходи по набору учнів. травень Викладачі відділу 

 МЕТОДИЧНА  РОБОТА.   

1. Методична лекція ,,Специфічні основи 

техніки звуковидобування на духових 

інструментах” 

жовтень Гайовий М.І. 

2. Методична лекція  ,,Морфологія 

саксофона і його різновидів” 

квітень Івачевський.І.А. 

3. Відкритий урок ,,Робота над  

художніми творами”. 

І семестр 

грудень 

Швигар Я.С. 

4. Відкритий урок ,,Робота над технічним 

матеріалом”. 

ІІ семестр  

квітень 

Давиденко В.І. 
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5. Методична конференція духового 

відділу 

ІІ семестр Викладачі відділу 

 СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ.   

1. Підбір репертуару для музиканта-

початківця. 

листопад Гайовий М.І. 

2. Робота учнів над оркестровими 

партіями. 

квітень Вернюк В.Т. 

3. Семінар викладачів музичних шкіл 

області  

грудень Викладачі відділу 

4. Майстер-класи викладачів музичного 

коледжу ім..С.Крушельницької 

викладачів духових та ударних 

інструментів 

Протягом 

року 

Викладачі відділу 

 ВИХОВНА РОБОТА З УЧНЯМИ.   

1. Участь учнів відділу в концертах 

школи 

Протягом 

року 

Гайовий М.І. 

2. Концерт для учнів І класу. вересень Викладачі 

3. Участь у концерті до Дня музики, Дня 

вчителя. 

жовтень Викладачі 

4. Участь учнів та викладачів відділу у 

святкових концертах міста. 

протягом 

року 

Викладачі 

5. Концерт, присвячений пам’яті 

Т.Г.Шевченка. 

березень Викладачі та учні 

6. Концерт переможців конкурсів. травень Зав.відділом 

7. Звітний концерт духового відділу. травень Зав.відділом, 

викладачі 

8. Випускний вечір. травень Викладачі 

 РОБОТА З БАТЬКАМИ.   

1. Батьківські збори. грудень, 

травень 

Викладачі, 

зав.відділом 

2. Концерти в загальноосвітніх школах з 

метою набору учнів. 

травень Викладачі та учні 

відділу 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи відділу ,,Сольний спів” (Академічний та естрадний вокал ) на 

2022-2023 навчальний рік 

 

 

№ Назва  заходів Дата Відповідальні 
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п/п  

 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА.   

1. Засідання відділу, затвердження плану 

роботи на 2022 – 2023 навчальний рік. 

вересень зав.відділом 

2. Затвердження планів виховної роботи 

та планів підвищення методичного і 

професійного рівня викладачів. 

вересень зав.відділом 

3. Затвердження планів індивідуальної 

роботи з учнями 

вересень зав.відділом 

викладачі 

4. Розподіл обов’язків викладачів 

відділу. 

вересень зав.відділом 

5. Академічні концерти. І,ІІ півріччя Викладачі 

6. Випускні іспити. травень зав.відділом 

викладачі 

7. Прослуховування випускників травень зав.відділом 

викладачі 

 МЕТОДИЧНА РОБОТА. 

 

  

1. 

1.1 

1.2 

Лекції 

,,Резонатори вокального голосу” 

,,Технічна та психологічна підготовка 

дитини до виступу на сцені” 

І-семестр 

 

ІІ-семестр 

Магеровська В. 

 

Качало Л.Я. 

2 Відкриті  уроки:   

2.1 

 

 

2.2 

,,Розвиток вокальної техніки та 

особливості концертно-сценічної 

діяльності”;  

,,Орф-метод, як педагогіка і 

музикотерапія” 

І-семестр 

 

 

ІІ-семестр 

Борисюк І.Й. 

 

 

Цимбалюк О.В. 

3. ВИХОВНА  ТА КОНЦЕРТНА 

РОБОТА З УЧНЯМИ. 

  

3.1 Концерт до Дня вчителя та Дня музики жовтень викладачі та учні 

3.2  Концерт першокласників грудень Шагай О.М. 

3.3 Різдвяний концерт 

Шевченківський вечір 

грудень 

березень 

ВойтовичЮ.С. 

викладачі та учні 

3.4 Весняний концерт,присвячений Дню 

матері. 

травень викладачі та учні 

3.5 Ознайомлення з новою методичною 

літературою 

Протягом 

року 

Метод. кабінет 

3.6 Відкриті академічні концерти травень  викладачі та учні 

3.7 Участь у звітному концерті школи травень викладачі та учні 

3.8 Участь у Всеукраїнському  пісенному 

конкурсі ,,Соловейко” 

листопад викладачі та учні 
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3.9 Виступи хору ,,Тоніка” у 

загальношкільних та загальноміських 

заходах 

Протягом 

року 

Керівник 

Цимбалюк О.В. 

4. Виступи учнів відділу,,Сольний спів” 

в загальноосвітніх школах,з метою 

набору учнів на новий навчальний рік 

 

травень 

 

викладачі та учні 

4.1 Виступ дитячого ансамблю ,,Золоті 

домісольки” у мистецьких заходах 

школи 

протягом 

року 

Гаврилюк С.Б. 

4.2 Концерт для випускників травень-

червень 

викладачі та учні 

 

 

Організація контролю за навчально-виховним процесом. 
 

 

Моніторинг набуття компетентностей 

відповідно до освітніх програм 

закладу  учнями  школи. 

Ведення загального журналу обліку 

успішності, книг протоколів 

академічних концертів та технічних 

заліків на відділах, книги протоколів 

випускних іспитів, тощо. 

Розпорядженнями  учбової  частини 

по школі кожної чверті перевірка 

навчальної  документації  викладачів. 

Внесення змін (за необхідності) у 

навчальну документацію та розклади 

занять  викладачів  школи. 

Протягом 

року 

Т.Воловник 

Л.Гунько 

Зав.відділами 

 


