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Про роботу Хмельницького державного 
центру естетичного  виховання 
учнівської молоді у 2017 році

Заслухавши  та  обговоривши  доповідь  Григорчук  Т.В., директора
Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді
(далі  заклад)  «Звіт  про  роботу  Хмельницького  державного  центру
естетичного  виховання  учнівської  молоді  у  2017  році»,  колегія
Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації відзначає,
що вищезазначений  заклад позашкільної освіти обласного  підпорядкування
працює  за  напрямами:  художньо-естетичний;  науково-технічний;
національно-патріотичний;  туристсько-краєзнавчий;  соціально-
реабілітаційний та проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну,
організаційно-масову,  навчально-репетиційну  та  концертно-просвітницьку
роботу  з  учнями  професійно-технічних  навчальних  закладів.  Навчально-
виховний  процес у Центрі здійснюється за типовими навчальними планами
та програмами, що затверджені центральними органами виконавчої влади, а
також  авторськими  і  експериментальними  навчальними  планами  і
програмами, затвердженими у встановленому порядку.

Педагогічний колектив Хмельницького державного центру естетичного
виховання  учнівської  молоді  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
України,  Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  позашкільну  освіту»,
Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами
та  інструкціями  Міністерства  освіти  і  науки  України,  органів  місцевого
самоврядування  у  галузі  освіти,  іншими  нормативно-правовими  актами,  а
також Положенням про позашкільний навчальний заклад. В   повному обсязі
виконує завдання статутної діяльності:
- виховання громадянина України;
- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського

досвіду;
- виховання  у  вихованців  патріотизму,  любові  до  України,  поваги  до

народних  звичаїв,  традицій,  національних  цінностей  Українського
народу, а також інших націй і народів;

- задоволення  освітньо-культурних  потреб  вихованців,  що  не
забезпечуються іншими складовими структури освіти;



- пошук,  розвиток  та  підтримка  здібних,  обдарованих  і  талановитих
вихованців;

- створення умов для творчого,  інтелектуального,  духовного  і  фізичного
розвитку вихованців;

- надання методичної допомоги навчальним закладам системи професійно-
технічної  освіти  з  питань  упровадження  форм  і  методів  з  різних
напрямків роботи в практику навчально-виховної діяльності;

- організація підвищення кваліфікації фахівців у порядку, встановленому
законодавством;

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
Структуру  закладу  складають  методичний,  військово-патріотичного

виховання, організаційно-масовий відділи, які:
 -  здійснюють координування і навчально-методичне  керівництво роботою
щодо  забезпечення естетичного виховання учнів у  професійно-технічних
навчальних  закладах  області,  розвитку  їх  здібностей  та  обдарувань  за
інструментальним,  фольклорним,  літературно-мистецьким,  вокально-
хоровим,  хореографічним   жанрами,  декоративно-вжитковим  та
образотворчим мистецтвом та технічною творчістю;
-   контролюють  роботу  методичних  об’єднань  за  основними  напрямами
роботи;
-  здійснюють  організацію  та  проведення  обласних  семінарів-практикумів,
конференцій з  заступниками директорів закладів професійної  (професійно-
технічної) освіти області, керівниками гуртків;
-  здійснюють  підготовку   методичних   документів,  які  забезпечують
інноваційну діяльність;
-  координують  роботу   з  військово-патріотичного  виховання  учнів   та
музейної справи;
-  здійснюють  контроль  за  якістю  та  ефективністю  позашкільного
навчального  процесу,  ведуть  облік  та  звітність  з  питань  організаційно-
масової роботи;
- здійснюють організацію роботи Хмельницької обласної ради учнівського
самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

Відповідно  до  нормативних  документів  та  запитів  адміністрації
закладів професійної освіти  у 2017 році центр фінансував роботу  40 гуртків,
якими  було  охоплено  593  учнів.   Також заклад  координував  роботу  295
гуртків професійно-технічних навчальних закладів  області.

У 2017/2018 навчальному році освітній процес (27 гуртків, 459 учнів)
забезпечують 42 педагогічних працівники закладу.

Популяризація діяльності закладу забезпечується  ресурсами власного
сайту http://estetuchnuy-centr.km.ua/ та інших сайтів.

    Упродовж звітного періоду в повній  мірі забезпечено бухгалтерський
облік  фінансово-економічної  діяльності  закладу, складання  статистичної
звітності згідно із законодавством. 



Заклад проводить системну роботу зі створення комфортних умов для
навчання гуртківців і роботи працівників закладу та забезпечення збереження
їх  життя  і  здоров’я.  Здійснюється  матеріально-технічне  забезпечення
структурних підрозділів за основними напрямами діяльності.  

Враховуючи  вищезазначене  та  з  метою  подальшого надання
позашкільної освіти учням професійно-технічних навчальних закладів,

КОЛЕГІЯ  УХВАЛЮЄ :

1.  Інформацію  директора  Хмельницького державного  центру
естетичного виховання учнівської молоді Григорчук Т.В. «Звіт про роботу
Хмельницького  державного  центру  естетичного  виховання учнівської
молоді за 2017 рік» взяти до відома.

2.  Вважати  успішною  роботу Хмельницького державного  центру
естетичного виховання учнівської молоді, що реалізує основні напрями своєї
діяльності  з  урахуванням  особливостей  соціально-економічного  розвитку
України,  інтересів  вихованців,  потреб  сім'ї,  запитів  закладів  професійної
(професійно-технічної)  освіти  області,  молодіжних   та    громадських
організацій.

3.  Продовжити  роботу по виконанню завдань державної  політики в
галузі позашкільної освіти, впроваджувати  в  практику нові форми  роботи  з
обдарованою  молоддю, здійснювати  комплексний  підхід до естетичного
виховання   підростаючого  покоління.

4.  Директору  Хмельницького  державного  центру  естетичного
виховання учнівської молоді Григорчук Т.В.:

4.1. Забезпечити ефективне управління закладом у сучасних соціально-
економічних умовах.

Упродовж 2018 року
4.2. Сприяти створенню умов для гармонійного розвитку особистості, її

творчого та інтелектуального потенціалу, задовольняти  потреби  молоді у
професійному  самовизначенні,  пошуку,   розвитку   та   підтримки   юних
талантів  і  обдарувань.

Постійно
4.3. Розширити мережу  гуртків технічного напряму.

Упродовж 2018 року
4.4. Активізувати  співпрацю  з  органами  місцевого  самоврядування,

державними  установами,  військовими  частинами,  громадськими
організаціями,  волонтерами  в  напрямку-національно-патріотичного
виховання підростаючого покоління.

Постійно

4.5. Розробити екскурсійні маршрути до визначних історичних місць,
пам’ятників та залучити молодь до участі у екскурсіях.

Упродовж 2018 року

5. Керівникам  закладів  професійної  (професійно-технічної)
освіти спільно з керівниками місцевих органів управління освітою:
           5.1. Проаналізувати стан роботи з художньо-естетичного та військово-
патріотичного  виховання, вжити заходів щодо її поліпшення.

Постійно



5.2.  Активізувати  співпрацю  педагогічних  колективів  закладів
професійної  (професійно-технічної)  освіти  з  органами  учнівського
самоврядування щодо формування в учнів  національної самосвідомості як
майбутньої рушійної еліти нації.

Постійно
5.3. Створити  умови  для  забезпечення  участі  учнів  закладів

професійної  (професійно-технічної)  освіти  у  заходах  обласного,
всеукраїнського  рівнів,  спрямованих  на  реалізацію  національно-
патріотичного виховання. 

Постійно
5.4.  Вишукувати  можливості  для  матеріального  забезпечення  і

заохочування  участі учнів у масових заходах різних рівнів.
 Упродовж 2018  року

6. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

Голова колегії                                                                                        О.Фасоля


