
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ
ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

В УМОВАХ
ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ ЕСТРАДНО-ВОКАЛЬНОГО НАПРЯМКУ



Під час воєнного стану працюю офлайн за окремим графіком
індивідуально (солісти, гра на гітарі, бас-гітарі, ударні, клавішні).
Дистанційно теоретичний матеріал (у ДПТНЗ "Синівський професійний
аграрний ліцей" освітній процес відбувається у дистанційному форматі
на платформі Moodle). Онлайн спілкуємося, обмінюємося враженнями,

підводимо підсумки або переглядаємо концертні виступи, що
записували, та аналізуємо їх. Для онлайн спілкування використовую
застосунок Meet на Google.

Підлісний В'ячеслав Миколайович
ДПТНЗ "Синівський професійний аграрний ліцей"



Дистанційно займаюсь з учнями

(індивідуальні заняття) в основному за

допомогою телефонного зв'язку, бо з

інтернетом біда. За допомогою Viber

пересилаю фонограми, тексти, посилання

на цікавий контент, ігрові завдання тощо.

Тимошенко Сергій Володимирович
Конотопська дитяча школа мистецтв

Займаюсь уроками вокалу індивідуально з кожною

дитиною. В Viber, Telegram, через кабінет в Facebook.

Окремо для кожної дитини роблю записи фонограм в

різних темпах, з мелодією, без. Використовую в процесі

заняття багато ігор, особливо з дітьми молодшого віку.

Роблю для батьків відеоконцерти з виступами їх дітей.

Кузнєцова Марина Вікторівна
Конотопська дитяча школа мистецтв



Працюю теж дистанційно, нажаль одразу з усім

ансамблем не має змоги займатися, тому працюю

окремо з кожним учнем.
Баско Олена Анатоліївна

ДПТНЗ СЦПТО м.Суми

Працюю керівником гурктів у "Сумському вищому

професійному училищі будівництва і дизайну". За

останні два роки карантинів дуже змінилася специфіка

роботи. Навчилася монтажу відео. Захоплює дуже.

Тепер з дітьми знімаємо все, що відбувається, монтую,

дітям пересилаю на пам'ять, поширюю в соцмережах, в

Youtube. Завдяки цьому в арсеналі величезний архів

подій. Театр мод, ансамбль барабанщиць, таночки,

вокал. Остання робота: ролік-розважалочка "вгадай

мелодію".

Бершова Інна Василівна
Сумське вище професійне училище

будівництва і дизайну



Працюємо дистанційно. Переглядаємо концертні виступи, 

ділимося враженнями. Іноді працюю індивідуально.

Валюх Ольга Дмитрівна
Саївський НВК Синівської сільської ради

Працюємо з учнями по вайберу, (солісти), теорія

практика. Ансамблі також через відео конференції (не

зовсім практично) або ж, по можливості, діти

збираються разом записують відео, потім

переглядаємо, аналізуємо, корегуємо.
Гуща Сергій Васильович

Синівська ЗОШ

Пересилаю фонограми, тексти, посилання через вайбер,

обговорюємо в Meet.

Співак Тетяна Володимирівна
Голубівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Садівської сільської ради

Сумського району Сумської області




