
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ  

 

Забезпечує розвиток творчих здібностей вихованців в сфері вітчизняної і 

світової культури та мистецтва. 

 

Музичний профіль спрямований на оволодіння основними поняттями 

теорії музики, гри на музичних інструментах, знаннями музичної культури. 

Розвиває музичні і ритмічні здібності.  

Вокальний профіль спрямований на формування теоретичних знань та 

удосконалення  виконавських навичок хорових творів, індивідуального та 

групового вокалу, музичних, ритмічних  та акторських здібностей. 

Хореографічний профіль спрямований на ознайомлення з базовими 

загальними знаннями, а саме: історія, теорія та практика хореографічного 

мистецтва, методика виконання та викладання різних видів хореографії 

(класичний, народно-сценічний танець, спортивні  та ін.). Вихованці вчаться 

технічно, музично та артистично виконувати танцювальний репертуар різного 

рівня складності з урахуванням індивідуальних хореографічних здібностей, 

злагоджено працювати в групі, дотримуючись вимог сценічної культури. 

Театральний профіль спрямований на оволодіння основними поняттями 

та значеннями стосовно театрального мистецтва, історії театру, навичками 

акторської майстерності, сценічної мови, руху та ритміки. 

Цирковий профіль спрямований на ознайомлення з поняттями та 

знаннями, які стосуються циркового мистецтва, оволодіння практичними 

навичками, методикою виконання вправ та основних акробатичних елементів. 

Образотворче мистецтво спрямоване на ознайомлення з базовими 

поняттями образотворчого мистецтва, його видами та жанрами, основами 

композиції, кольорознавства, засобами виразності, чинниками, що впливають на 

створення художнього образу. Вихованці оволодівають практичними навичками 

користування різноманітними матеріалами і інструментами при роботі. 

Декоративно-ужитковий профіль спрямований на ознайомлення з 

базовими поняттями та знаннями основ традиційних та сучасних видів 

декоративно-ужиткового мистецтва (ліплення з пластичних матеріалів, 

декоративний розпис, писанкарство, паперопластика, основи конструювання та 

дизайну, квілінг, природні матеріали тощо). Знайомляться з художніми 

матеріалами та інструментами, оволодівають практичними навичками та 

технікою виготовлення. 

Фото та кіномистецтво всебічно впливає на людину, активно та 

цілеспрямовано розвиває й організовує її думки й почуття. Вихованці цього 

профілю спрямовані на досконале вивчення цього виду мистецтва, твори якого 

створюються за допомогою кінознімання реальних, спеціально інсценованих, 

або відтворених засобами анімації подій (види кіномистецтва – художнє, 

документальне, мультиплікаційне, наукове, відеокліпи та інше). Вихованці 

оволодівають знаннями, вміннями та навичками, які використовують під час 

творчої практичної діяльності, знайомляться з історією кіно та фото. 
 


