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Дитяча музична школа №4 була заснована в 1975 році. Вона розташована в
самому мальовничому куточку нашого
міста: ліворуч – несе свої прохолодні води річка Псел, праворуч – височить,
граючи на сонці золотими куполами,
Спасо-Преображенський Собор.
У школі працює високопрофесійний педагогічний колектив. Імена багатьох викладачів відомі у місті та за його межами. Це, насамперед, Юрченко Л.В., Вакал А.В., Василевська Л.А., Макарчук В.О., Ніколаї Л.В., Токмань С.Ф., Демиденко Л.А. та інші.
Школа пишається своїми випускниками, які продовжили
навчання у вищих спеціальних закладах мистецтва і культури
Києва, Харкова, Одеси, Санкт-Петербурга, Лейпцига, ТельАвіва та інших міст світу.
Гордістю школи стали колишні учні: Олексієнко Олександр – заслужений артист України, який працює у складі ансамблю “Джерело” Національної філармонії України (випускник класу викладача Вакала О.Г.), Швець Наталія – аспірант,
викладач національної музичної академії України ім.
П.І.Чайковського (випускниця класу викладача Демиденко Л.А.). Значна частина випускників школи працює в музичних школах області, ближнього та дальнього зарубіжжя, педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка, вищому училищі
мистецтв і культури м. Суми.
Сучасне творче життя колективу досить насичене – учні і
викладачі школи постійно беруть участь у різноманітних обласних, Всеукраїнських і Міжнародних фестивалях і конкурсах, де стають дипломантами та лауреатами.

Вокально-хоровий ансамбль, керівник Коба С.В.

У школі успішно працюють творчі колективи:
вокально-хорові ансамблі
та хорові колективи молодших, середніх та старших
класів, оркестр народних
інструментів,
ансамбль
скрипалів,
різноманітні
ансамблі малих форм:
струнно-смичкових та на-

родних інструментів, гітаристів, домристів, фортепіанні ансамблі.
Концертна діяльність
школи досить насичена й
різнопланова. Це загально
- шкільні звітні концерти,
концерти відділів, класні
концерти – звіти для батьЗведений хор школи та ансамбль
народних інструментів викладачів
ків, сольні виступи, тематичні концерти, концерти хорової музики, вокальної музики,
фортепіанної музики, присвячені ювілеям композиторів, святкові заходи “Посвячення першокласників у музиканти”.
Сумська дитяча музична школа №4 стала ініціатором і організатором відкритого конкурсу юних
піаністів ім. М.Л.Танфелєвої, який було засновано
у 2001 році, де з раннього
віку мають змогу заявити
про себе юні таланти.
Ансамбль скрипалів на сцені
Сумської ДМШ №4

У 2013 році було відкрито перший в області естрадний відділ,
на якому діти із великим задоволенням опановують естрадний
напрямок гітари, вокалу, фортепіано, ансамблів різних форм.
Навчальний заклад здійснює
навчання за такими спеціальносУчениця естрадного вокалу Гринько А. тями, як фортепіано, скрипка,
на сцені Сумської обласної філармонії
віолончель, гітара, акордеон, домра, флейта, сольний спів, фахові предмети естрадного відділу.
У школі діти навчаються грі на фортепіано,
скрипці, віолончелі, гітарі, баяні, акордеоні,
домрі, флейті. Працює
вокальне відділення.
Плата за навчання у
школі на місяць стано- Актова зала Сумської дитячої музичної школи №4
вить:
 грі на фортепіано, гітарі – 100 грн.,
 на вокальному відділенні – 95 грн.,
 на акордеоні – 85 грн.,
 на струнних, духових, народних інструментах – 65 грн.
Консультації та вступні іспити
для усіх бажаючих навчатися
музичному мистецтву
проводяться у травні місяці.

Чекаємо на Вас,
любі юні таланти Сумщини!

