
 

Умови вступу в МКЗК «Дніпровська дитяча художня школа  №1» 

на 2022-2023 навчальний рік 

З метою забезпечення якісного набору учнів, які прагнуть здобути 

мистецьку освіту в галузі образотворчого мистецтва в нашому навчальному 

закладі організовані групи, які працюють на засадах самоокупності. Кожний 

бажаючий може ознайомитесь з основами мистецької грамоти, розвинути 

творчий потенціал, розширити діапазон можливостей, завдяки яким 

отримати професійну підготовку для успішного вступу у Вищі навчальні 

заклади за фахом: живопис, дизайн, архітектура.  

Вам запропоновано:  

• Відділення Початкової Мистецької Освіти (ПМО) для дітей вікової 
категорії 8-10 років. 
 

• Підготовче Відділення (ПВ) для підготовки до вступу до художньої школи 
для дітей вікової категорії 11-12 років. 
 

• Підготовче Відділення (ПВ) для слухачів вікової категорії  від 13 років і 
старше  бажаючих получити поглиблену  мистецьку освіту та підготуватися 
до творчого конкурсу – вступу до вищого фахового закладу  
 

• Групи для дорослих  від 14 років і старше  бажаючих задовольнити свої 
творчі потреби та опанувати  основи образотворчої майстерності.    

  
Реєстрація бажаючих навчатися в підготовчих групах відбувається за 

телефоном або за адресою пр. О.Поля, 19  з 10 січня  по 20 червня поточного 

року. 

Прийом документів для навчання в підготовчих групах  з 15 серпня   по 5 

вересня.  

Увага! Обов’язковою  умовою зарахування учнів до спискового складу є 

своєчасне надання  абітурієнтами наступних   документів: 

- заява (на бланку); 

- копія свідоцтва  про народження; 

- медична довідка про відсутність протипоказань. 

 



Комплектація  та  реєстрація учнів в підготовчі групи, які бажають навчатися 

у   філіях школи,   здійснюється безпосередньо на філіях.                                         

 

Учні підготовчого відділення,  які  успішно склали вступні іспити (в травні-

червні місяці),  на підставі протоколу Приймальної комісії та  Наказу по школі 

зараховуються в 1 класи.  

Визначена форма навчання: 
• в підготовчих групах 1 раз на тиждень ( 4 академічних уроки); 

• в 1-4 класах елементарного підрівня (вікова категорія 7-10 років)  1-2 рази 

на тиждень (4 академічних уроки); 

• в 1-5  класі базового підрівня (з 11 років) 2-3 рази на тиждень (10-14  

академічних уроків). 

На протязі 5 років навчання на базовому підрівні учні опановують наступні 

дисципліни: 

• малюнок 

На заняттях «Малюнок» учні вивчають можливості графічних матеріалів  і 

технік, вчаться вправно застосовувати  їх в практичній роботі; 

• живопис 

Під час занять з курсу «Живопис» учні школи вивчають особливості 

кольору, використання світла і тіні, холодних і теплих відтінків, вчаться 

застосовувати особливості роботи фарбами, малювати з натури і багато 

інших цікавих напрямків практичної роботи; 

• композиція 

Під час занять по курсу «Композиція» діти вчаться розподіляти предмети та 

фігури в просторі, створювати сюжетні композиції, встановлювати 

співвідношення обсягів світла та тіні, особливостей застосування  кольору, 

різноманітних матеріалів, самостійно виконувати  творчі завдання; 

• скульптура 

На заняттях по курсу «Скульптура» діти на практиці реалізують свій творчій 

задум, вивчають художньо-виразні засоби ліплення форми, принципи 

побудови  об`ємно–просторової композиції, з урахуванням фактури 

матеріалу; 

• історія мистецтв 

Під час занять з предмету «Історія мистецтв» учні вивчають види та жанри 

образотворчого мистецтва, історію їх виникнення, вплив мистецтва на 

розвиток світової культури, основні напрямки та епохи в мистецтві. 



Учням, які пройшли повний курс навчання в МКЗК «Дніпровська дитяча 

художня школа №1» і успішно склали випускні іспити, видається Свідоцтво 

державного зразка. 

Місце знаходження: м. Дніпро, пр. О.Поля,19, пр. О.Поля,17. 

тел. 066-575-08-79; 068-874-26-65 з 10:00 до 17:00 

Філії:  

ж/м Перемога, бульвар Слави, 8,  тел. 097-023-32-49 з 15:00 до 18:00 

ж/м Тополя, вул. Запорізьке шосе,  56, тел. 098-258-63-97 з 15:00 до 18:00 

вул. Новоорловська, 10, тел.  066-408-70-23 з 15:00 до 18:00 

 

 


