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Стаж адміністративної роботи: понад 10 років. 

Освіта: повна вища – Міжнародний Слов’янський університет. Спеціальність за дипломом – 

хореографія. 

Маю обов’язок ефективно здійснювати організацію та керування робочого та  

навчального процесу школи. Колектив закладу складає 18 працівників: 14 педагогічних 

працівників (з них 3 сумісника) та 4 адміністративних працівника. Загальний контингент - 90 

учнів. 
У своїй роботі, керуючись, Законом України «Про освіту», Законом України «Про 

позашкільну освіту», Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальні 

заклади (школи естетичного виховання), Статутом навчального закладу, затвердженим 

департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, законодавчими 

документами України та нормативними актами, здійснюю керівництво навчальним закладом 

у межах повноважень, відповідно до посадових обов'язків: 

- забезпечую функціональну діяльність закладу; 

- організую навчально-виховний процес. Розробляю, затверджую і координую розклад 

учбових занять, контрольних уроків, екзаменів; графіки участі учнів у конкурсах хореографії 

та  участі у сценічній практиці; 

- 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 та виховання. 

- узагальнюю та впроваджую у навчально–виховний процес школи передовий 

педагогічний досвід з використанням сучасних інноваційних освітніх та інформаційно – 

комунікативних технологій, можливостей Інтернету;  

- координую роботу заходів закладу по естетичному вихованню дітей;  

          - підбираю і затверджую фахівців, викладачів, хореографів, концертмейстерів і 

постановників для навчання і практики згідно з затвердженими програмами навчання на 

навчальний рік, координую їх співпрацю;  

- впроваджую на постійній основі і контролюю підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. Серед яких багаторічна співпраця з одним з найвідоміших викладачів сучасного 

танцю Кристиною Шишкарьовою, хореографом-постановником, лауреатом багатьох 

міжнародних конкурсів сучасної хореографії, почесним членом і головою міжнародних журі, 

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, яка має втілення у щорічних відкритих  майстер-класах з сучасних 

форм хореографії для учнів та педагогічного складу; 

- очолюю роботу атестаційної та екзаменаційної комісій, педагогічної ради та зборів 

колективу; 

- запрошена у експертну робочу групу з оцінки проектів «Стандартів фахової 

мистецької освіти» Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької 

освіти. 

- організовую і впроваджую сумісно з дирекцією «Дніпропетровського фахового мистецько-

художнього коледжу культури» на постійній основі проходження педагогічної практики для 

студентів коледжу на базі нашого закладу під час проведення занять (передача професійних 

знань та досвіду від провідних фахівців нашого закладу); 

- узгоджую творче і професійне співтовариство та співробітництво, обмін 

професійним досвідом з ОКПК Дніпропетровським академічним театром опери та балету – 

участь дітей у репертуарних виставах театру. Важливими подіями для міста цього року стала  

прем’єрна постанова балету С.Прокоф’єва  «Попелюшка» та відновленому балету «Спляча 

красуня» П.Чайковського, що відбулися за участю учнів школи які виконують партії у 

дитячих сценах; Наприкінці балетного сезону запланована авторська вистава-концерт за 

участю усіх вихованців школи, що відбудеться на сцені ОКПК ДА театр опери та балету.  

У надзвичайних умовах карантину впроваджую сучасні технології та передовий 

педагогічний досвід в організацію навчального процесу та забезпечення просвітницької 



діяльності закладу у форматі ON-LINE. Так, за підсумками ІІІ міжнародного конкурсу 

хореографічного мистецтва пам’яті Е.Караваєвої «Балетні сезони в Одесі» - on-line, наші 

вихованці отримали: І місце – 4, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 1, звання «Дипломант» - 4. 

Незважаючи на особливості тривалого карантину, школа, під моїм керівництвом, має 

майже 100% відвідування. Учні усіх класів пройшли навчальну програму у повному обсязі. 

Складення контрольних заходів за основними дисциплінами заплановано своєчасно. 

 


