ПЛАН
навчально-виховної, методичної роботи
Комунального закладу Сумської міської ради Сумської дитячої музичної школи №4
на 2020 – 2021 навчальний рік
№
п/п

Найменування питання

Термін розгляду або
виконання

Відповідальний за
виконання

1

2

3

4

1. Основні організаційно-практичні заходи
– Організаційна робота по закладу
Участь в апаратних нарадах при
начальникові відділу культури Сумської
міської ради
Підготовка документації для звільнення
від оплати за навчання обдарованих учнів
Підготовка та здача річних статистичних
звітів про діяльність школи
Атестація педагогічних працівників
Підвищення кваліфікації педагогічних
працівників школи
Співпраця з батьками та батьківським
комітетом школи
Співпраця з обласним навчальнометодичним центром при Сумському
фаховому коледжі мистецтв і культури
ім. Д.С. Бортнянського

Щовівторка об 11:00

Овчиннікова Л.О.

До 14 вересня 2020
року

Костров Ю.М.

Вересень 2020 року

Дирекція

Жовтень 2020 року

Овчиннікова Л.О.

Протягом року

Овчиннікова Л.О.

Протягом року

Овчиннікова Л.О.,
Усенко А.В.

Протягом року

Дирекція,
завідуючі відділами

Протягом року

Овчиннікова Л.О.

Протягом року

Овчиннікова Л.О.

До 31 серпня 2020 року

Завідуючі відділами

1.11

Затвердження індивідуальних планів
роботи з учнями, робочих планів з
групових предметів

На І семестр до
05.09.2020 року
На ІІ семестр до
10.01.2021 року

Завідуючі відділами

1.12

Прийом здачі академічних
заборгованостей учнів

До 20.09.2020 року

Завідуючі відділами

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

Загальні збори працівників школи
Покращення матеріально-технічної бази:
проведення ремонтів, придбання
музичних інструментів, оргтехніки, тощо
– Робота по відділам
Затвердження планів роботи відділів на
новий навчальний рік

№
п/п
1.13

1.14
1.15
1.16

1.17

1.18
1.19

1.20

Найменування питання

Академічні концерти учнів по відділах
Затвердження екзаменаційних білетів з
музично-теоретичних дисциплін
Директорські контрольні перевірки з
музично-теоретичних дисциплін
Проведення випускних іспитів
Участь учнів і викладачів у міжнародних,
всеукраїнських обласних, міських
конкурсах, фестивалях, концертних
програмах, тощо
Участь учнів у Відкритій олімпіаді з
сольфеджіо «Басолька» (м. Шостка)
Профорієнтаційна робота серед учнів
школи
Відбіркові прослуховування претендентів
до конкурсів і концертних номерів до
концертних заходів різних рівнів

Термін розгляду або
виконання

Відповідальний за
виконання

За змінним графіком з
20.10.2020 року по
20.05.2021 року

Завідуючі відділами

Січень 2021 року

Синяговська Л.М.

Лютий 2021 року

Овчиннікова Л.О.

З 03.05.2021 року по
27.05.2021 року

Дирекція, завідуючі
відділами

Протягом року

Дирекція,
завідуючі відділами

Грудень 2020 року

Викладачі відділу

Протягом року

Викладачі з фаху

Протягом року

Художня рада,
завідуючі відділами

2. Перелік питань для розгляду на засіданнях педагогічної ради

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Інформація директора щодо організації
роботи мистецької школи у 2020-2021
навчальному році у відповідності до
тимчасових рекомендацій по організації
протиепідемічних заходів у закладах
освіти в період карантину
Задачі педагогічного колективу школи на
новий навчальний рік
Інформація по випускникам, які вступили
до мистецьких ВНЗ та новий набір учнів
до школи
Підсумки навчально-виховної,
методичної роботи І чверті І семестру
Про підготовку концертних номерів до
ювілейного концерту школи у Сумській
обласній філармонії
Підготовка учнів до конкурсів різних
рівнів

2

Вересень 2020 року

Овчиннікова Л.О.

Вересень 2020 року

Овчиннікова Л.О.

Вересень 2020 року

Костров Ю.М.

Жовтень 2020 року

Костров Ю.М.,
завідуючі відділами

Жовтень 2020 року

Дирекція,
завідуючі відділами

Жовтень 2020 року

Завідуючі відділами

№
п/п
2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15
2.16

Термін розгляду або
виконання

Найменування питання
Підсумки навчально-виховної,
методичної роботи школи за І семестр
Про підготовку випускників до
випускних іспитів, проведену
профорієнтаційну роботу
Підсумки підготовку учнів до обласного
конкурсу
Підсумки навчально-виховної,
методичної роботи ІІІ чверті ІІ семестру
Підсумки проведення директорських
контрольних перевірок з музичнотеоретичних дисциплін
Про підготовку учнів до перевідних
академічних концертів, випускних
іспитів, профорієнтаційну роботу
Про підготовку до творчого концертузвіту учнів школи
Підсумки навчально-виховної,
методичної роботи школи за 2020-2021
навчальний рік
Про випуск та переведення учнів до
наступних класів
Про новий набір учнів до школи

Відповідальний за
виконання

Січень 2021 року

Костров Ю.М.,
завідуючі відділами

Січень 2021 року

Завідуючі відділами

Січень 2021 року

Дирекція

Березень 2021 року

Костров Ю.М.,
завідуючі відділами

Березень 2021 року

Овчиннікова Л.О.

Березень 2021 року

Завідуючі відділами

Березень 2021 року

Дирекція,
завідуючі відділами

Травень 2021 року

Костров Ю.М.,
завідуючі відділами

Травень 2021 року

Дирекція

Травень 2021 року

Дирекція

4. Методична робота
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

- Методичні доповіді та розробки:
«Проблеми теорії і музично-теоретичної
діагностики»
Лекція на тему: «Я долю вибрала собі
сама. Поезія Л.Костенко» в
Косівщинській школі мистецтв
«Форми та методи викладання предмету
музичної літератури в ДМШ»
«Організація домашніх занять учнів
початкових класів ДМШ»
«Дихання як основа кантиленного
звучання голосу»
Методична доповідь на тему: «Основи
відчуття музичного стилю»

2020.10

Чала Р.І.

2020.10

Лещенко С.І.

2020.10

Лещенко С.І.

2020.10

Кохан Л.Д.

2020.10

Харитонова О.Л.

2020.11

Федченко Д.С.

«Лібрето в жанрі опери»
2020.11
«Виховання піаністичних навичок в учнів
2020.11
мистецької школи»
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Синяговська Л.М.
Токмань С.Ф.

№
п/п
4.9
4.10

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

4.22

Термін розгляду або
виконання

Найменування питання
«Еволюційний розвиток репертуару для
баяна та акордеона в Україні»
«Особливості роботи з учнями на
початковому етапі навчання у класі
фортепіано»
«Засвоєння прийомів мелодичного
розвитку і будови пісенного періоду на
уроках сольфеджіо»
«Про організацію рухового апарату учня
домриста у ДМШ»
«Творчий аналіз редакцій класичних
творів»
«Жанр прелюду у фортепіанній творчості
М.Ф.Колесси»
Методична доповідь на тему: «Основи
відчуття музичного стилю»
«Музичний диктант як засіб розвитку
музичного слуху»
«Виконавське дихання та проблеми його
постановки при грі на Флейті»
«Музична обдарованість»
«Використання ігрових технологій на
уроках сольфеджіо в молодших класах»
«Виховання навиків педалізації в процесі
навчання гри на фортепіано в ДМШ»
Методична розробка «Конспекти з теорії
музики»
- Відкриті уроки:
Відкритий урок з учнями молодших
класів Косівщинської мистецької школи

Відповідальний за
виконання

2020.12

Усенко А.В.

2021.01

Кобзиста Г.О.

2021.01

Безрукова Ж.М.

2021.01

Макарчук В.О.

2021.02

Мельник Л.А.

2021.03

Литовченко Ю.О.

2021.03

Федченко Д.С.

2021.03

Руденко В.М.

2021.03

Нагорна А.М.

2021.03

Поп О.О.

2021.04

Докаленко В.Є.

2021.05

Грищенко В.О.

2021.05

Безрукова Ж.М.

2021.03

Лещенко С.І.

5. Концертна, конкурсна діяльність
–
5.1
5.2
5.3

Підготовка концертних номерів учнів та
викладачів школи на відкриття дитячої 2020.09
філармонії
Звітний концерт учнів класу викладача
2021.02
Багаєвої Т.В. у ЗОШ №19
Організація та проведення концертів,
лекцій на базі Сумської міської ЦБС
Протягом року
бібліотеки-філії №3 ім. О.П. Столбіна
–

5.4
5.5

Позашкільні концертні заходи
Дирекція, завідуючі
відділами
Багаєва Т.В.
Руденко В.М.

Внутришкільні заходи

Організація та проведення свята
«Посвячення першокласників у юні
музиканти»
Новорічні концерти для батьків учнів
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2020.11

Безус Б.В.,
Харитонова О.Л.

2020.12

Завідуючі відділами

№
п/п
5.6

5.7

5.8

5.9
5.10
5.11

5.12

Термін розгляду або
виконання

Найменування питання
Концерти учнів-першокласників
виконавських відділів
Організація та проведення новорічного
концерту для батьків «Зимовий
барвограй»
Організація та проведення на базі закладу
майстер-класів викладачів Сумського
фахового коледжу мистецтв і культури
ім.Д.С.Бортнянського та педагогів
СумДПУ ім.А.С.Макаренка.
Звітний концерт учнів естрадного відділу
естрадного відділу «Мелодії весни»
Випускний вечір з врученням свідоцтв
про закінчення школи
Творчі зустрічі з колишніми
випускниками школи
Проведення відкритих уроків для
студентів-практикантів СФКМіК
ім.Д.С.Бортнянського

Відповідальний за
виконання

2020.12, 2021.02

Завідуючі відділами

2020.12

Викладачі естрадного
відділу

2021.02

Дирекція,
завідуючі відділами

2021.05
2021.05

Викладачі естрадного
відділу
Дирекція, завідуючі
відділами

Протягом року

Токмань С.Ф.

Протягом року

Завідуючі відділами

2021.02

Синяговська Л.М.,
викладачі відділу

2021.02

Синяговська Л.М.,
Безрукова Ж.М.

2021.02

Грищенко В.О.,
Токмань С.Ф.

2021.04

Грищенко В.О.,
Токмань С.Ф.

– Внутришкільна конкурсна діяльність
5.13

5.14
5.15

5.16

Внутришкільна олімпіада з музичної
літератури серед учнів 3-8 класів
фортепіанного відділу та 2-6 класів
народного відділу
Внутришкільна олімпіада з сольфеджіо
серед учнів старших класів
Внутришкільний конкурс серед учнівпіаністів на краще виконання п’єс
сучасних українських композиторів
Внутришкільний конкурс серед учнівпіаністів на краще виконання твору
великої форми – Сонатного Allegro

Директор школи

Л.О.Овчиннікова
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