
Гімназія – 

осередок 

радості, 

гармонії і 

краси 



В гімназії створена цілісна педагогічна система художньо-

естетичної освіти та виховання.  

Творчі колективи гімназії:  

•Народний хоровий колектив «Елегія» (7-11 класи); 

•Підготовча група хору «Елегія» (5-6 класи); 

•Народний хореографічний ансамбль «Веснянка»; 

•Зразковий вокальний ансамбль «Пролісок»; 

•Ансамбль сучасного танцю «Едельвейс»; 

•Ансамбль народної музики «Соняшник»; 

•Ансамбль бандуристів і скрипалів; 

•Вокальний ансамбль «Глорія»; 

•Ансамбль хлопчиків; 

•Театральний колектив «Мрія»; 

•Гурток декламаторів; 

•Гурток естрадної пісні. 

 



Народний хоровий колектив «Елегія»,  

переможець міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів 

Художній керівник – директор гімназії,  

Заслужений учитель України Карпенко В.М.  



Зразковий вокальний 

ансамбль «Пролісок» 
Художній керівник: 

учитель-методист 

Овчаренко В.С., 

хормейстер: старший 

учитель Бусло А.І. 

Театральний 

колектив  

«Мрія» 
Художній керівник: 

старший учитель 

Коломієць О.В. 



Народний 

хореографічний 

ансамбль 

«Веснянка» 
  

Переможець 

Всеукраїнських та 

міжнародних 

конкурсів 

Художній 

керівник: 

учитель-

методист 

Ісупова Г.А. 

 



Творчі здобутки 

народного  

ансамблю 

«Веснянка»: 

Лауреат Всеукраїнських конкурсів: 
«Гран-Прі Карпатського регіону»; 

«Крок до зірок»; 

«Квітневі викрутаси»;  

Лауреат міжнародних конкурсів: 
«Діамант Карпат»; 

«Об‘єднаємо дітей мистецтвом»; 

«Яскрава країна»; 

«Містерія - Dance»; «Палаюча зірка» 



КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ГУРТКИ   І  

МУЗИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  ГІМНАЗІЇ 

Музичне 

відділення 

(клас фортепіано, 

скрипки, бандури) 

Гуртки 

музичні хореографічні театральні 

2011- 2012 

2012 - 2013 

2013-2014 

42 

42 

47 

310 

300 

280 

180 

70 170 

65 185 

60 



Для обдарованих дітей  в гімназії існує  музичне 

відділення, де учні навчаються  по класу фортепіано, 

скрипки, бандури, відвідують заняття сольфеджіо.   

Керівник гуртка по класу 

скрипки  

Мірошніченко Л.С. 

Керівник гуртка-методист (клас 

фортепіано)  Гришай  Т.В. 



Ансамбль бандуристів.  Художній керівник – «керівник гуртка-методист»  

Сорока І.М. 



Результативність роботи творчих колективів гімназії 

Кількість отриманих дипломів 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

Міський 

рівень 

Обласний 

рівень 

Кількість 

учасників-         

переможців 

Міжнародний Всеукраїнський 

39  2  2  5       286 

36    4  4       302 

  46     3   8        299 



всього 8 т.р. 10 т.р. Спеціаліст І категорія Вища 

категорія 

19 5 3 2 1 8 

 



Звання педагогічних працівників  

МО вчителів художньо-естетичного циклу 

 

Заслужений 

учитель 

України 

Учитель-

методист 

Старший 

учитель 

Керівник гуртка-

методист 

1 5 4 10 


