
Звіт про роботу Міського комунального закладу культури «Дніпровська 

дитяча школа класичного танцю» за 2018 – 2019 навчальний рік директора 

Дубровиної Олени Анатоліївни. 

 
Маю стаж адміністративної роботи 9 років 04 місяця. У 2018 році пройшла 

атестацію у якості керівника. Здійснюю організацію та керівництво навчальним 

процесом закладу. Працівники - 18 педагогічних (штатних – 11, сумісники – 3) та 4 

адміністративних. Плановий контингент - 80 учнів. 

Згідно посади виконую такі функції:   

- забезпечую ефективну діяльність закладу; 

- організацію навчально-виховного процесу; 

- організацію просвітницької діяльності закладу; 

- узагальнюю та впроваджую у навчально – виховний процес школи передовий 

педагогічний досвід з використанням сучасних інноваційних освітніх та 

інформаційно – комунікативних технологій, можливостей Інтернету; 

- координую роботу закладу по естетичному вихованню дітей;  

- здійснюю матеріально-технічне забезпечення школи; 

- здійснюю заходи щодо покращення умов навчання; 

- контролюю підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- очолюю роботу атестаційної та екзаменаційної комісій, очолюю педагогічну раду 

школи; 

- контролюю дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони і 

безпеки праці, правил виробничої санітарії та пожежної безпеки;  

- забезпечую здорові та безпечні умови праці, навчання, виховання.  

Для покрашення умов навчання МКЗК «Дніпровська дитяча школа  

класичного танцю» бере активну участь у громадських проектах. У 2018-2019 

навчальному році заклад став переможцем у міській цільовій програмі 

«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки» 

розмістивши проект №272 «Професійне покриття підлоги для майбутніх балерин» 

на фактичну суму 189 834 гривень до якого належить придбання професійного 

лінолеуму та стрічки для його з’єднання, професійного килимового покриття для 

гімнастичних занять та балетні переносні станки. 

Велика увага приділяється просвітницькій діяльності закладу. Так, за 2018 - 

2019 навчальний рік за участь у Всеукраїнських, обласних та міжнародних 

конкурсних заходах наші вихованці отримали 47 винагород найвищої якості. З 

них: ГРАН-ПРИ – 4, лауреат І ступеню – 31, лауреат ІІ ступеню – 29, лауреат ІІІ 

премії – 1, звання дипломанту – 1. А саме: 

Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва 

«Слобожанське коло 2018» - Давидова М. – Диплом за І місце, Михайлець А. – 

Диплом за І місце, Чеснова О. – Диплом за І місце, Байтлер І. – Диплом за І місце, 

Тріо - Албатова А., Пашкевич М., Сомов М. - Диплом за І місце, Дует - Давидова 

М., Константиновська Д. - Диплом за І місце, Ансамбль молодших класів  - 

Диплом за І місце, Ансамбль молодших класів  - Диплом за ІІ місце, Буренко М. – 

Диплом за ІІ місце, Константиновська Д. – Диплом за ІІ місце, Албатова А. – 

Диплом за участь 

Міжнародний багатожанровий авторський фестиваль-конкурс із серії 

«Пізнай Україну» «Салют, Карпати-Буковель-2018» - Давидова М. – Диплом за І 



місце, Константиновська Д. – Диплом за І місце, Албатова А. – Диплом за І місце, 

Чеснова О. – Диплом за І місце, Буренко М. – Диплом за ІІ місце,  

Мартюшенко А. – Диплом за ІІ місце, Дует - Мартюшенко А., Чеснова О. - 

Диплом за І місце, Дніпровська школа класичного танцю – ГРАН – ПРИ. 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Свято 

Миколая-2018» та творчий проект «Щасливе дитинство у колі друзів» - 

Ансамбль – Диплом лауреата І ступеня. 

ІХ Міжнародний конкурс класичної та сучасної хореографії «MYSL-

POTOK 2019» - Ансамбль школи  - Лауреат І ступеня. 

Міжнародний конкурс (м.Неаполь, Італія) International dance competition 

«PREMIO Danza Oltre Confine» - Чеснова О. – Лауреат ІІ ступеню, класична 

хореографія; Чеснова О. – Лауреат ІІ ступеню, сучасна хореографія. 

 Міжнародний конкурс хореографічного мистецтв «Дніпроданс» - Чеснова 

О. – Лауреат І ступеню, Давидова М. – лауреат І ступеню, Константиновська Д. – 

лауреат І ступеню 

Дует Гадяцька Я.-Задорожний М. – Лауреат І ступеню, Ансамбль – Лауреат І 

ступеню, Прохода М. – ГРАН - ПРИ, Ансамбль школи – Володар ГРАН – ПРИ. 

 ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва 

«Слобожанські візерунки» - Албатова А. – І місце, Давидова М. – І місце,  

Михайлець А. – І місце, Макаренко К. – І місце, Чеснова О. – І місце,  

Дует_Буднікови Лада та Лалі - І місце, Байтлер І. – І місце, Прохода М.– І місце, 

Пашкевич М. – ІІ місце, Константиновська Д. – ІІ місце, Мартюшенко А. – ІІІ 

місце, Ансамбль школи – Володар ГРАН – ПРИ. 

Співпраця з ОКПК ДА театр опери та балету забезпечує регулярну щомісячну 

сценічну практику учнів школи у класичних репертуарних виставах.  

З метою підвищення кваліфікаційного рівня та професіоналізму працівників 

та вихованців у 2018-2019 році на базі школи були організовані відкриті майстер-

класи з провідними спеціалістами хореографічного мистецтва. А саме: одним з 

найвідоміших викладачів сучасного танцю Христиною Шишкарьовою, 

балетмейстером-постановником Київського муніципального академічного театру 

опери і балету для дітей та юнацтва, художнім керівником «Вечірньої школи 

сучасного танцю «Soul b», постановником хореографічних номерів для учасників 

міжнародних конкурсів,  балету та  сучасної хореографії. З класичної хореографії 

майстер-клас, за участю вихованців нашої школи, давав Сергій Бондур – народний 

артист України, балетмейстер-постановник, педагог-репетитор Київської 

національної опери. Завдяки плідній співпраці за 2018 – 2019 навчальний рік для 

учнів школи було поставлено численну кількість нових хореографічних 

композицій з сучасної та класичної хореографії.  

 Маємо тісний зв'язок між нашим закладом та Дніпропетровським 

державним театрально-художнім коледжем, який є наступною ланкою у процесі 

зрощування майбутнього професійного танцівника. 

З метою популяризації балетного мистецтва для містян та гостей Дніпра два 

рази на рік на сцені театру опери та балету відбуваються вистави-концерти за 

участю повного вікового складу учнів школи.  

 

 


