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Положення 

про Центр естетичного виховання "Натхнення” 

Навчально-виховного об’єднання №6 

І. Загальні положення 

1.1. Центр естетичного виховання "Натхнення" здійснює освітній процес 

для дітей та молоді, як структурний підрозділ комунального закладу 

Кропивницької міської ради «Навчально-виховне об’єднання №6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення»» 

(далі іменований НВО №6). 

1.2. Центр естетичного виховання "Натхнення" у своїй діяльності керується 

Конституцією України, указами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», наказами МОН, 

облдержадміністрації, управління освіти Кропивницької міської ради, а також 

статутом НВО №6 та цим Положенням. 

1.3. Мова навчання у центрі естетичного виховання "Натхнення" 

визначається Конституцією України і відповідним Законом України - українська. 

1.4. Центр естетичного виховання "Натхнення" НВО №6 призначений 

сприяти естетичному, духовному і фізичному розвитку дітей та молоді через 

додаткову освіту в гуртках і об'єднаннях за інтересами. 

II. Організаційно-правові засади діяльності Центру естетичного 

виховання "Натхнення” 

2.1. Центр естетичного виховання "Натхнення" є структурним 

підрозділом НВО №6. 

2.2. Основна мета діяльності Центру естетичного виховання "Натхнення" 

- виховання та надання додаткової освіти для успішної соціалізації дітей і молоді 

в громадянському суспільстві. 

2.3. Основні завдання Центру естетичного виховання "Натхнення": 

• пошук, відбір та робота з дітьми та молоддю у плані розвитку їх творчих 

здібностей і подальшої самореалізації та професійної діяльності; 

• організація культурно-масових заходів, спрямованих на виховання високого 

рівня сценічної культури; 

• через заняття в творчих об'єднаннях формування соціально активної 

особистості, яка має естетичний смак, власну думку та орієнтована на 

загальнолюдські цінності; 

• методична робота з питань підвищення культурно-морального рівня всіх 

учасників освітнього процесу. 

  

2.4. Центр естетичного виховання «Натхнення» проводить освітню, 

організаційно-масову та інформаційно-методичну роботу. 



2.5. Центр естетичного виховання "Натхнення" працює за річним планом 

роботи,  погодженим з директором НВО №6. 

2.6. Освітній процес  у Центрі естетичного виховання "Натхнення" 

здійснюється за типовими навчальними планами і програмами,  схваленими 

науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з 

питань освіти МОН та адаптованими, екперементальними, авторськими 

навчальними програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими 

органами виконавчої влади.  

2.7. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними та 

такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців, навчання у 

мікрогрупах та групах або об'єднаннях. Залежно від специфіки навчальної 

програми навчання проводиться від одного місяця до кількох років. 

2.8. Експериментальні та авторські навчальні програми можуть 

складатися педагогічними працівниками Центру естетичного виховання 

"Натхнення" з урахуванням типового навчального плану та рекомендацій МОН. 

2.9. Індивідуальне навчання у Центрі естетичного виховання "Натхнення" 

проводяться відповідно до порядку, затвердженого МОН. 

2.10. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших 

творчих об'єднань становить 10-15 вихованців-учнів І року навчання та 10-12 

вихованців ІІ, III та інших років навчання (відповідно до навчальної програми). 

2.11. Прийом до творчих об'єднань Центру естетичного виховання  

"Натхнення" здійснюється протягом навчального року (в міру комплектування 

груп) за бажанням вихованців і за згодою їх батьків, як на безкоштовній основі, 

так і за кошти батьків чи власні кошти. 

2.12. Для зарахування учнів до хореографічних, спортивних та 

туристичних об'єднань необхідна довідка медичного закладу про відсутність 

протипоказань для занять у зазначених об'єднаннях. До Центру естетичного 

виховання "Натхнення" зараховуються діти, учні та молодь віком від 5 до 21 

років. 

2.13. Освітній процес  здійснюється диференційовано (відповідно до 

індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей вихованців з урахуванням їх 

психофізичних особливостей і стану здоров'я) з використанням різних 

організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, 

лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, конкурси, концерти, 

змагання, репетиції, екскурсії, практична робота в лабораторії, телестудії. 

2.14. Навчальний рік починається 1 вересня. Комплектування гуртків та 

інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається 

робочим часом керівника гуртка або творчого об'єднання. Тривалість навчального 

року встановлюється МОН, або управлінням освіти Кропивницької міської ради. 

У канікулярні, вихідні та святкові дні Центр естетичного виховання «Натхнення» 

працює за окремим планом, затвердженим директором НВО №6. Центр 

естетичного навчання «Натхнення» створює безпечні умови навчання, виховання 

та праці. 

2.15. Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і 

програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого 

навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів: 



віком від 5 до 6 років - 30 хв.; 

віком від 6 до 7 років - 35 хв.; 

старшого віку - 45 хв. 

Організаційні моменти заняття на початку заняття, рефлексія з учнями в 

кінці заняття та короткі перерви між заняттями є робочим часом і визначається 

режимом щоденної роботи Центру естетичного виховання "Натхнення". 

Академічна година заняття прирівнюється до астрономічної години часу. 

2.16. Гуртки та інші творчі об'єднання Центру естетичного виховання 

«Натхнення» за своєю класифікацією відповідають трьом рівням підготовки 

вихованців: 

• початковий; 

• основний; 

• вищий. 

2.17. Центр естетичного виховання "Натхнення" організує роботу своїх 

гуртків та творчих об'єднань у приміщеннях НВО №6 за погодженням з 

адміністрацією. 

2.18. Центр естетичного виховання "Натхнення" проводить інформаційно-

методичну роботу, спрямовану на підвищення ефективності проведення занять 

педагогами центру, удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності 

творчих об'єднань та реклами діяльності закладу позашкільної освіти. 

Згідно з рішенням засновника або наказом директора НВО №6 Центр 

естетичного виховання «Натхнення» може надавати інформаційно-методичну 

допомогу педагогічному колективу закладу загальної середньої освіти. 

2.19. Центр естетичного виховання "Натхнення" з метою визначення рівня 

практичної підготовки вихованців проводить організаційно-масову роботу у 

формі конференції, тренінгу, акції, фестивалю, вистави, концерту, конкурсу, 

екскурсії. 

III. Учасники освітнього процесу в Центрі естетичного виховання 

"Натхнення" 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Центрі естетичного виховання 

"Натхнення" є: 

• вихованці Центру: діти та молодь, які виявили бажання отримати 

позашкільну освіту; 

• завідувач, методист та педагогічні працівники Центру; 

• батьки та особи, які представляють інтереси дитини; 

• представники установ, організацій, з якими співпрацює Центр у освітньому 

процесі; 

3.2. Вихованці  Центру  естетичного виховання "Натхнення"  мають 

гарантоване державою право на: 

• здобуття безкоштовної позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, 

обдарувань, уподобань та інтересів; 

• добровільний вибір творчого об'єднання та педагога; 



• навчання у кількох гуртках чи творчих об'єднаннях Центру "Натхнення" за 

умови узгодження розкладу занять; 

• безпечні та нешкідливі умови навчання і праці; 

• користування матеріально-технічної базою Центру та її збереження; 

• участь у різних видах освітньої та науково-методичної роботи, у 

конференціях, виставках, конкурсах та інших масових заходах; 

• представлення в органах громадського самоврядування Центру; 

• вільне вираження поглядів, переконань; 

• захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, 

від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність. 

3.3. Вихованці Центру естетичного виховання "Натхнення" зобов'язані: 

• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;  

• підвищувати загальний культурний рівень; 

• дотримуватися морально-етичних норм; 

• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 

• дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, в разі 

його пошкодження обов'язково відшкодувати витрати на ремонт або 

придбання рівноцінного майна; 

• дотримуватися вимог Статуту НВО №6 та Положення Центру естетичного 

виховання "Натхнення". 

3.4. Педагогічні працівники Центру естетичного виховання "Натхнення" мають 

право на: 

• внесення пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу, про моральне та 

матеріальне заохочення вихованців; застосування стягнень до тих, хто 

порушує правила внутрішнього трудового розпорядку; 

• вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; 

• участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів пов'язаних з 

організацією освітнього процесу; 

• вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з 

вихованцями; 

• захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 

• соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у 

виконанні покладених на них завдань; 

• об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством. 

3.5. Педагогічні працівники Центру "Натхнення" зобов'язані:  

• виконувати навчальні плани та програми; 

• формувати ключові компетентності Нової української школи під час занять 

та масових заходів;  

• надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів 

позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів; 

• сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей вихованців 



відповідно до їх задатків та запитів; 

• визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти, вибирати засоби 

їх реалізації; 

• здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями 

морально-етичних норм поведінки, вимог інших нормативно-правових 

документів, що регламентують організацію освітнього процесу; 

• дотримуватися педагогічної етики, поважаючи гідність вихованця,  

захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, 

виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі на власному 

прикладі; 

• зберігати здоров'я вихованців, учнів, захищати їх інтереси, пропагувати 

здоровий спосіб життя; 

• виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком людей, до народних 

традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України; 

• постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру; 

• вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали 

обліку гурткової роботи, плани роботи, журнали з техніки безпеки); 

• виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної 

символіки;  

• дотримуватися вимог Статуту НВО №6 та Положення Центру естетичного 

виховання "Натхнення";  

• виконувати Правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки; 

• брати участь у роботі малої педагогічної ради Центру; 

• виконувати накази і розпорядження директора НВО №6, завідувача Центру 

естетичного виховання "Натхнення", управління освіти Кропивницької 

міської ради. 

3.6. Керівники творчих об'єднань Центру естетичного виховання "Натхнення" 

працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором НВО №6.  

3.7. Обсяг педагогічного навантаження у Центрі естетичного виховання 

"Натхнення", визначається завідувачем згідно з законодавством та кількістю 

набраних дітей і затверджується управлінням освіти Кропивницької міської ради. 

3.8. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального 

року здійснюється завідувачем Центру "Натхнення" у разі зміни кількості годин 

за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним 

планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

законодавства про працю або в зв'язку зі зміною кількості учнів. 

3.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання 

професійних обов'язків, крім випадків передбачених законодавством. 

3.10. Педагогічні працівники Центру "Натхнення" підлягають атестації, як 

правило один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого МОН. 

3.11. Батьки вихованців, учнів та особи, які їх замінюють мають право: 

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського 

самоврядування ЦЕВ та НВО №6; 

- звертатися до органів управління освітою, адміністрації НВО №6, 



завідувача Центру з питання навчання та виховання дітей; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього 

процесу  та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;   

- захищати законні інтереси вихованців, учнів в органах громадського 

самоврядування та у відповідних державних, судових органах. 

IV. Управління Центром естетичного виховання «Натхнення» 

4.1. Керівництво Центром естетичного виховання "Натхнення" здійснює 

завідувач, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну 

освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов курсову 

підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН. 

4.2. Педагогічні та інші працівники Центру естетичного виховання 

"Натхнення" призначаються на посади відповідно до законодавства. 

4.3. Завідувач Центру естетичного виховання "Натхнення": 

• здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів; 

• створює незалежні умови для підвищення фахового рівня працівників; 

• організовує освітній процес; 

• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок вихованців Центру; 

• створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти; 

• забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

• розпоряджається у встановленому порядку майном Центру "Натхнення"; 

• представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та 

організаціях і відповідає перед директором НВО №6 за результати 

діяльності закладу; 

• дає дозвіл на участь діячів науки, культури, працівників культурно-освітніх 

закладів, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у 

освітньому процесі; 

• забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

• видає у межах своєї компетенції проєкти наказів та розпорядження і 

контролює їх виконання; 

• подає клопотання директору НВО №6 про заохочення та дисциплінарні 

стягнення щодо працівників Центру "Натхнення". 

4.4. Завідувач Центру естетичного виховання»Натхнення»  є головою малої 

педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління Центру 

"Натхнення". 

4.5. Педагогічна рада Центру естетичного виховання "Натхнення": 

• розглядає плани, підсумки і актуальні питання освітньої, організаційно-

масової роботи закладу, гуртків, окремих груп, творчих об'єднань, а також 

питання дотримання вимог забезпечення техніки безпеки та охорони праці; 



• розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності центру, утворення нових 

гуртків, груп та інших творчих об'єднань; 

• визначає критерії якості освітнього процесу; 

• визнає сертифікати та свідоцтва від суб’єктів освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів; 

• погоджує впровадження у освітній процес  досягнень науки і інноваційних 

педагогічних технологій; 

• створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками 

роботи; 

• порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо. 

4.6. Робота малої педагогічної ради проводиться відповідно до потреб 

Центру "Натхнення". Кількість засідань ради визначається їх доцільністю, але не 

може бути меншим за два рази на рік. 

4.7. Органом громадського самоврядування Центру естетичного виховання 

"Натхнення" є загальні збори колективу. 

4.8. У Центрі естетичного виховання "Натхнення" за рішенням загальних 

зборів можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський 

комітети, а також комісії, асоціації тощо. 

V. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 

Центру «Натхнення» 

5.1. Фінансово-господарська діяльність Центру естетичного виховання 

"Натхнення" проводиться відповідно до законодавства та статуту НВО №6. 

5.2. Фінансування Центру "Натхнення" здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. Фінансування Центру естетичного виховання "Натхнення" як 

комунального закладу може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Центру є: 

• кошти, отриманні за надання платних послуг та оренди приміщень 

відповідно до переліку, затвердженого кабінетом Міністрів України, та у 

порядку, встановленого МОН,  

• кошти гуманітарної допомоги; 

• добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян, інші надходження. 

Кошти, отримані Центром естетичного виховання "Натхнення" з додаткових 

джерел фінансування, використовуються тільки для впровадження діяльності 

передбаченої його статутом. 

5.4. Центр естетичного виховання "Натхнення" у процесі фінансово- 

господарської діяльності має право: 

- розвивати власну матеріальну базу; 

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та Положення. 

5.5. Матеріально-технічна база Центру "Натхнення" включає: 



• приміщення, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в користуванні за 

адресою вул. Чміленка, 90/40 (музичний кабінет з фортепіано, спортивна та 

хореографічна зали, студія звукозапису, костюмерна, обладнання); 

• навчальні кабінети за адресою  вул. Велика Перспективна, 39/63 за 

погодженням з адміністрацією НВО №6; 

• кабінет завідувача та методиста;  

• радіорубка; 

• актова зала. 

 5.6. Майно Центру естетичного виховання "Натхнення" може 

вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна на 

розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

 5.7. Ведення діловодства та звітності Центрі "Натхнення" здійснюється 

у порядку, визначеному нормативно-правовими актами та статутом НВО. 

VI. Діяльність Центру естетичного виховання «Натхнення» у рамках 

міжнародного співробітництва 

6.1. Центр естетичного виховання "Натхнення" за наявності належної 

матеріально-технічної та соціально-культурної бази має право брати участь в 

освітніх програмах та міжнародних проєктах. 

VII. Державний контроль за діяльністю Центру естетичного 

виховання «Натхнення» 

7.1. Державний контроль з питань формування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в Центрі естетичного виховання «Натхнення»  

здійснюють МОН, Департамент освіти і науки Кіровоградської ОДА, Управління 

Державної служби якості освіти у Кіровоградській області, управління освіти 

Кропивницької Міської ради. 

 


