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Структурним підрозділам у сфері
культури обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Керівникам початкових
спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів
(шкіл естетичного виховання)

Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв
України на звернення керівників щодо застосування Типових навчальних планів,
затверджених наказом Міністерства культури України від 11.08.2015 № 588, у
межах компетенції роз’яснює.
Відповідно до пункту 2 та пункту 5 Загальних положень Типових
навчальних планів керівник закладу:
 «щорічно розробляє робочий навчальний план з урахуванням специфіки
роботи та можливостей матеріальної бази закладу. Робочий навчальний
план є підставою для розрахунку навчальних годин, за яким визначається
кількість ставок, необхідних для виконання державного стандарту в
межах бюджетних призначень, передбачених закладу на відповідний
навчальний рік.».
У межах робочого навчального плану керівник закладу має право:
 «збільшувати або зменшувати кількість годин на вивчення окремих
предметів з урахуванням специфіки роботи закладу (відділення);».
Відповідно до абзацу другого частини другої статті 16 Закону України «Про
позашкільну освіту»:

 «Позашкільні навчальні заклади можуть планувати роботу…відділів,
відділень за іншими навчальними планами і програмами за умови
затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади.»
На підставі пункту 3.4. Положення про початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання):
 «Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими
навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством
культури України. Закладу надається право на основі типових
навчальних планів і програм розробляти навчальні плани і програми з
урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи закладу за
умови затвердження їх відповідними місцевими органами управління в
галузі культури. {Пункт 3.4 в редакції Наказу Міністерства культури і
туризму № 331 від 23.05.2006}
У разі, якщо керівник закладу вносить зміни до типового навчального
плану, затвердженого наказом Міністерства культури, то змінений типовий
навчальний план обов’язково подається на погодження і затвердження
вищестоящому органу управління, якому підпорядковується навчальний заклад.
На підставі погодженого і затвердженого вищестоящим органом управління
навчального плану керівник закладу складає робочий навчальний план та
розрахунок навчальних годин на його виконання в межах бюджетних
призначень.
Робочий навчальний план, складений керівником у межах бюджетних
призначень, додаткового затвердження вищестоящим органом управління не
потребує.

Директор Центру

А.П. Корисько

