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І. Загальні ПОЛоження

Початкові спеціалізовані Ми~ецью.
.
(
навчалЬНІ
заклади
школи
ест~тично:о B~OBaHНJI) займають вагоме місце у системі позашкільної
ОСВІТИ, Д1ЯЛЬН.ІСТЬ я~их СПРЯМована на розвиток особистості, талантів,

розумових. ЗДlбност~~ .~ит~ни, задоволенНJI ії потреб у професійному

визначеННІ :а профеСIИНIИ ПІдготовці. Особливу роль у системі позашкільної
освіти ПОСІДають початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади
відділу культури Броварської міської ради як початкова ланка спеціальної

мистецької освіти.

у місті діють два початкових спеціалізованих мистецьких навчальних

заклада (дитяча музична школа, Дитяча школа мистецтв), які працюють за
такими фаховими напрямами: фортепіано, народні інструменти (баян,
акордеон), струнно-смичкові (скрипка, віолончель) та струнно-щипкові
(домра, бандура, гітара) інструменти, духові інструменти (труба, флейта,
кларнет, сопілка), теоретичні дисципліни (сольфеджіо та музична
література),
хореографія (народна, сучасна), хоровий спів, вокал
(академічний), образотворче мистецтво (малюнок, композиція, гончарство).
Разом з тим, існують проблеми методичного забезпечення системи
початкової мистецької освіти. Найгострішою залишається проблема
матеріально-технічного забезпечення дитячої музичної школи та дитячої
школи мистецтв. Розв'язанню цих проблем присвячена Проrpама розвитку
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м.Бровари на

2007-2012 роки (далі - Проrpама).
п. Мета та основні завдання Програми

2.1. Метою Програми є:

_ забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку
дітей у початковий спеціалізованих мистецьких. закладах ~шко~ах
іста Брвоари доступносТІ мистеЦЬКОІ ОСВІТИ,
eCTe~oгo ВІ[КОВ анни) М
,
ання

омадянам права на її здобуття;

гap~
гр
організації повноцінного навчального процесу
- ПОЛІпшення умов
початковl[К у сп

еЦІ· алізов8НИХ мистецьких навчальних закладах.

є:
2••
2 О своввими завд аннями Програми
.
атковl[К спеціалізованих навчальних

_ збереження та розвиток мереЖІ поч

закладів міста;
-

створення

умов

~

забезпечення

практичної

професійної

ння кваліфікації викладачів системи

перепідго~?вки. :а П1ДВИЩ:исвітлеиmo в засобах масової інформації

мистеЦЬКОІ ОСВІТИ, спрИЯННЯ..

..
..
теЦЬКОІ ОСВІТИ,
.
питань з почаТКОВОI МИС
іцнення матеріально-технічної бази шкіл

збереження та подальm~ з: вирішення питань іх фінансування.
естетичноГО Вl[КовaнRЯ МІСТ

,
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ф.

1Нансування

П ш. Фінансування ПрограМl1

рограми здійснюється за рахунок коштів місцевого

бюджету в межах аСИГнувань на галузь культури.

О .
.
• ЧlкуваНI результаТl1 виконання ПрограМl1

ІУ

- Забезпечення повноцінного виконання типових навчальних планів

поч~ткових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
- ПОЛ1пшення забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких
н~чальних закладів міста підручниками, нотною та методичною
Л1тературою;

- удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у
сфері початкової мистецької освіти;

-

Зміцнення

матеріально-технічної бази початкових спеціалізованих

мистецьких

навчальних

закладів

музичними

інструментами,

міста

аудіо,

(ремонт,

забезпечеНИJl

відеотехвікою,

витратвими

матеріалами для відділення образотворчого мистецтва, костюмами для
творчих колективів, меблями тощо).

Виконання Програми передбачає здшсненВJI основних заходів щодо

розвитку початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
(шкіл естетичного виховання) міста Бровари у 2007-2012 роках.
У. Заходи щодо виконання Програми

_ Збереження,
розвиток та розmиpеНВJI. м~режі. початко~~
спеціалізованих мистецьких навчальних закладш .М1ста, ВІДКриття фш1И
музичної школи у мікрорайонах міс:а <:озвилка 1 Торгмаш)
В1ДДІЛ культури

2007-2012 рр.
забезпечення

- Створ~иня

практичної

професійної

умов ~мщення кваліфікаціі викладачів системної
переmдго~?вки. ~a П~НЯ висвітленню в засобах масової інформації
мистеЦЬКО1 ОСВ1ТИ, спрпл-п

..

.

питань з початкової мистеЦЬКО1 OCBl~. •

ВІДДlЛ культури
Дитяча школа мистецтв

Дитяча музична школа

2007-2012 рр.
- Сnpиянвя забезпеченню мисте~
нотною,

ю

музикознавчо

посібниками

ких навчальних закладів методичною,

Л1тературОЮ,

фаховими

навчальними

Відділ культури
Дитяча школа мистецтв
Дитяча музична школа

2007-2012 рр.

оо

::sаоезпечення ПОступов

..
01

КОМП'ютери

...

мистецьких навчальних заl(JI.
. зацl1 початкових спеці .
адІВ з ШДlOIЮченЮІМ ..
~lзованих
В.

ІХ до мереЖІ Інтернет

.

lДДIЛ культури

Дитяча ШКола мистецтв
Дитяча МУЗична ШКола
2007-2012 рр.

- С~рияння підготовці та виданню
з
.
зБІРОК, навчалЬних посібників з Ф му ИЧНИХ ТВОРІВ, репертуарних
методичних розробок ВИкладачів "&ху та теоретичних ДИсциплін,
використання у роБОТІ" п
ШКІл естетичного Виховання міста ДJIJI
очаткових
спец·
.
навчальних заЮІадів

lanlЗОВаних

мистецьких

Відділ культури

Дитяча школа мистецтв
Дитяча музична школа

2007-2012 рр.

- ~Клабезпечення

проведення міського конкурсу КJIасичного мистецтва

асична нота"

Відділ культури

Дитяча школа мистецтв
ДИтяча музична школа
Щорічно

-

Сприяння участі учнів і ВИЮІадачів у всеукраїнських та міжнародних
конкурсах і фестивалях, інших мистецьких просвітницьких ахціях
Відділ культури
Дитяча ппсола мистецтв
Дитяча музична школа

Постійно

Сприяння вивченшо, узагальнеmпo та поширеmпo досвіду роботи
викладачів міста та навчальних закладів іНІШІХ міст і областей України,
обміну творчими делегаціями

Відділ культури
Дитяча ппсола мистецтв
Дитяча музична ппсола

2007-2012 рр.
Запровадження

міських

стипендій

в~адач~

п~чаткових

спеціалізованих мистецьКИХ навчальних З~адlВ за JlIQСНУ ПІДГотовку

учнів до обласних та міжнародних конкурсІВ

Відділ культури.

Дитяча ПІІСола мистецтв

ДИТJlЧа музична школа

2007-2012 рр.

Запровадження міських СТИnе

...

міжнародних мистецьких ~OH ~ІИ )'ЧWIм-переможцим

обласних та

КУРСІВ

Відділ культури

Дитяча Школа мистецтв
Дитяча МУЗична школа
2007-2012 рр.

- З метою ПОПУЛJIризаціі та ві о

е

·

продовження роботи по звільне:Ю~і н,: нацІОНального мистецтва

естетичного виховання міста по кл

асу

бд плати за навчання в школах
андури

Відділ культури
Виконавчий комітет
Броварської міської ради
Щорічно

УІ. Кадрове забезпечення та соціальний захист

- Сприяння

забезпеченшо

мистецьких

навчальних

закладів

викладацькими кадрами

Відділ культури

2007-2012 рр.
Сприяння

підвищеmпo

кваліфікації

ВИКJIадачів

початкових

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів за різними формами
навчання

Відділ культури

2007-2012 рр.

-

При складанні бюджетів передбачити кошти на забезпечення
соціального
захисту
викладачів
початкових
спеціалізованих
навчальних закладів

Відділ культури

2007-2012 рр.
УП. Матеріально-технічне забезпечення початко~п спеціалізованих
мистецьких навчальних заклаДІВ

Н!!
зlп

Зміст заходу

Термін

Орієнтовні

ВЇДпоВЇД8JIьні

виконання

обсяги

виконавці

фінансування

(тис.грн.)

....
1.

-

Придбання меблів для:
.ДUnlRчоі ЛfУ3I1ЧНО;·

І

",,,ол,,:

Д''''lRчоі и,кол"

2007-2009

Придбання музичних
інструментів ДЛЯ дитячої

85.500
2007-2009

школи мистецтв та

І

З.

дитячої~ичноїшколи
Придбання технічних
засобів для початкових
спеціалізованих

Відділ
культури

А'''СІІ'ЄЦІІІВ:

2.

82.500

88.595

Відділ
культури

2008-2010

10.000

мистецьких навчальних

Відділ
культури

закладів міста
(телевізорів,

відеомагнітофонів,
ксероксів)

:ГAIГr~==~==~---г-----4------~------~
4. Проведення повної
Відділ
реконструкції приміщень
2008-2010
2.000.000
культури
дитячої школи мистецтв

Відділ
капітального
будівництва

і ~5~.-rП~р-ов-е-д-е-н-ня--к-ап-l~·т-ал-ь-н-о-г-о~--------r-----------~~В~і=дд=ш~'~~
і

ремонту приміщень

:

2008-2009

500.000

культури

дитячої ~ичної школи

6.

Відділ

Реконструкція будівлі на

території дитячого

2008-2012

2.000.000

Відділ

будинку змішаного типу

капітального

«Любистою) під філію

будівництва

дитячої музичної школи

7.

культури

Забезпечення
мистецьких навчальних

закладів нотною

літературою,
підручниками,
навчальНИМИ

Відділ
культури

2008-2012

посібниками,

фонохрестоматіЄЮ з
курсу музичної
літератури, наоЧНИМИ
посібниками та

мольбертами

ДиnlRча Jf.уз"чна ,,,,,ола:
Дитяча школа
А.иСnІЄUnІВ:

8.

Придбання комп'ютерної

10.000
10.000

,.-

техніки (2) для:
ДиIlIЛЧО; АIУ3UЧНО;
",коли:

Відділ

2008-2012
10.000

культури

ДиlllЛчоr '''КОЛ,,
ЛІ "СIІ,еЦl1ав:
t-

-

ВСЬОГО:

Секретар ради

10.000
4.806.595

I.В.Сапожко
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