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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКЕ 
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі -  Училище) утворений 
01 вересня 1908 року і поновлений Постановою Ради Народних Комісарів Української 
РСР за № 1 від 02.01.1945 року «Про поновлення роботи Херсонського музичного 
училища» та відноситься до об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Херсонської області.

1.2. Засновником Училища є територіальні громади сіл, селищ, міст Херсонської 
області, які діють в особі Херсонської обласної ради (далі -  Засновник).

1.3. Училище керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами 
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами центральних 
органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Херсонської 
обласної ради, наказами Управління та цим Статутом.

1.4. Училище підзвітне та підконтрольне Засновнику, а в галузевій сфері 
підпорядковується Управлінню культури Херсонської обласної державної адміністрації 
(далі -Управління).

1.5. Повне найменування Училища: комунальний вищий навчальний заклад 
«Херсонське музичне училище» Херсонської обласної ради.

Скорочене найменування Училища: Херсонське музичне училище.
Місцезнаходження Училища: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова. 39.
1.6. Училище є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, 

рахунки в органах Державної казначейської служби, поточний та інші рахунки в 
установах банку, печатку, а також бланки організаційно-розпорядчої документації і 
штампи, необхідні для організації своєї роботи.

1.7. Училище є неприбутковим бюджетним закладом, діяльність якого 
фінансується з обласного бюджету.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИЛИЩА

2.1. Основним напрямом діяльності Училища є підготовка, згідно з державним 
замовленням і договірними зобов’язаннями, висококваліфікованих фахівців для галузі 
культури і освіти.

2.2. Основною метою діяльності Училища є забезпечення умов, необхідних для 
отримання особою вищої освіти, підготовка кваліфікованих фахівців для потреб 
суспільства.

2.3. Головними завданнями Училища є:
- здійснення освітньої діяльності у відповідності із державними стандартами вищої 

освіти у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки (спеціальності) 
5.02020401 «Музичне мистецтво» та у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за 
спеціальністю 025 «Музичне мистецтво», за спеціалізаціями:

«Фортепіано»;
«Оркестрові струнні інструменти»;
«Оркестрові духові та ударні інструменти»;
«Народні інструменти»;
«Спів»;
«Хорове диригування»;
«Теорія музики»;
«Музичне мистецтво естради»;
«Звукорежисура»,
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що забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст»;

- здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої 
діяльності, як основи підготовки майбутніх фахівців;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з 
вищою освітою;

- вивчення попиту на спеціальність «Музичне мистецтво» на ринку праці і 
сприяння працевлаштуванню випускників;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів, 
які навчаються в Училищі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції 
України;

- виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;
- формування у студентів громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, 

готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, 
держави і людства;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної 
поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

- підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

3. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УЧИЛИЩА

3.1. Структурні підрозділи Училища створюються відповідно до чинного 
законодавства України та головних завдань діяльності Училища і функціонують згідно з 
окремими положеннями, які затверджуються в установленому чинним законодавством 
У країни порядку.

Основними структурними підрозділами Училища є відділення, предметні (циклові) 
комісії, сектор педагогічної та інших видів практики. До складу Училища також входять: 
бібліотека, бухгалтерія, лабораторія звукозапису та інші підрозділи.

3.2. В Училищі діють предметні (циклові) комісії:
«Фортепіано»;
«Оркестрові струнні інструменти»;
«Оркестрові духові та ударні інструменти»;
«Народні інструменти»;
«Спів»;
«Хорове диригування»;
«Теорія музики»;
«Музичне мистецтво естради»;
«Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічних дисципліни»;
«Концертмейстерський клас та камерний ансамбль»;
«Загальне фортепіано».
3.3. Предметні (циклові) комісії в Училищі є навчально-методичними підрозділами. 

Вони створені відповідно до спеціалізацій, навчального плану Училища і об’єднують 
педагогічних працівників, що викладають цикл дисциплін:

«Професійно-практичної підготовки»;
«Природничо-наукової та фундаментальної підготовки»;
«Загальноосвітньої підготовки»;
«Гуманітарної та соціально-економічної підготовки».
3.4. Предметні (циклові) комісії проводять виховну, навчальну та методичну 

роботу' з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Предметна комісія 
створюється рішенням директора Училища за умови, якщо до її складу входить не менше 
ніж три педагогічних працівники.
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3.5. Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний 
склад затверджуються наказом директора Училища терміном на один навчальний рік.

3.6. Відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України 
від 08 квітня 1993 року № 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ЗО квітня 
1993 року за № 35, та навчальних планів, для організації практики студентів в Училищі 
створений сектор практичного навчання з усіх видів практики. Контингент учнів школи 
педагогічної практики залежить від контингенту студентів, що навчаються в Училищі на 
ІІІ-ІУ курсах. Після закінчення школи педагогічної практики учням видається Свідоцтво 
встановленого зразка. Сектор практичного навчання організовує роботу відповідно до 
Положення, затвердженого педагогічною радою Училища.

3.7. Училище може створювати інші навчальні підрозділи: курси до училищної 
підготовки, творчі майстерні, тощо, які можуть надавати платні послуги. Такі підрозділи 
підпорядковуються безпосередньо директору Училища.

3.8. Для вирішення поточних питань діяльності Училища наказом директора 
утворюються робочі органи: адміністративна рала, приймальна комісія.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової 
діяльності Училище створює дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада, художня 
рада, профілактична рада тощо.

Положення про робочі та дорадчі органи та їх функції затверджуються в 
установленому чинним законодавством України порядку.

4. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

4.1. Училище набуває статусу закладу вищої освіти з моменту отримання ліцензії на 
провадження освітньої діяльності.

4.2. Училище має право:
1) розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої 

спеціальності;
2) самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;
3) обирати типи програм підготовки, що передбачені Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти;
4) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших 

працівників;
5) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до 

законодавства України. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною 
освітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок навчання 
за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних працівників не 
скорочується;

6) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства України;
7) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої діяльності;
8) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми 

навчальних дисциплін;
9) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до 

законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на 
відповідному рівні вищої освіти;

10) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;
11) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні 

посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;
12) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними 

закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;
13) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
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14) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників 
освітнього процесу;

15) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої 
освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у 
сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;

16) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 
законодавства України та цього Статуту;

17) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;
18) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
19) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.
4.3. Акредитоване зі спеціальностей, вказаних у пункті 2.3 цього Статуту, Училище 

видає випускникам диплом про вищу освіту з цих спеціальностей за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» та атестати про повну загальну середню 
освіту державного зразка.

Диплом про вищу освіту за освітньо-кватіфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за 
освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.

4.4. Училище несе відповідальність за:
- дотримання вимог чинного законодавства України;
- дотримання галузевих стандартів вищої освіти;
- забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб’єктами освітньої, творчої 

діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними утодами;
- дотримання фінансової дисципліни та збереження, закріпленого за ним майна;
- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
4.5. Училище зобов'язане:
- при визначенні стратегії діяльності враховувати державне замовлення та інші 

договірні зобов’язання на підготовку фахівців на рівні галузевих стандартів вищої освіти. 
Доведене в установленому порядку державне замовлення на підготовку фахівців є 
обов'язковим для виконання;

- здійснювати поточний та капітальний ремонт основних фондів;
- ефективно використовувати придбане обладнання, реквізит, бутафорію та 

театрально-концертні костюми;
- забезпечувати дотримання екологічних вимог;
- здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність 

згідно з чинним законодавством України;
- дотримуватись фінансової дисципліни та збереження майна, що є об’єктом 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області;
- забезпечувати сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним 

законодавством України;
- вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх 

технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах 
науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та 
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти;

- створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими 
освітніми потребами;

- оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь- 
який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов'язань.

4.6. Права та обов'язки студентів Училища та педагогічних працівників 
визначаються чинним законодавством України.
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4.7. Училище має право здійснювати в установленому чинним законодавством 
України порядку господарську діяльність, але без мети одержання прибутку 
(некомерційну).

4.8. Відносини Училища з іншими установами, організаціями, підприємствами і 
громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі уклалених договорів.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ УЧИЛИЩЕМ

5.1. Управління Училищем здійснюється на підставі принципів:
- автономії та самоврядування;
- розмежування прав, повноважень та відповідальності Засновника, Департаменту, 

керівництва Училища та його структурних підрозділів;
- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
5.2. Повноваження Засновника щодо управління:
1) в установленому чинним законодавством порядку затверджує Статут Училища, 

вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію;
2) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю;
3) здійснює контроль за дотриманням цього Статуту;
4) здійснює контроль за використанням і збереженням закріпленого за Училищем 

майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати з 
оперативного управління надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та 
майно, що використовується ним не за призначенням;

5) призначає (звільняє) в установленому чинним законодавством порядку України 
керівника;

6) здійснює інші повноваження щодо управління Училищем, передбачені законом і 
цим Статутом.

7) приймає рішення про припинення діяльності Училища;
8) погоджує створення відокремлених структурних підрозділів Училища
5.3. Безпосереднє керівництво діяльністю Училища здійснює директор. 

Призначення та звільнення з посади директора Училища проводиться Засновником 
відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

5.4. Директор Училища:
1) організовує діяльність Училища;
2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Училища, затверджує його 

структуру і штатний розпис;
3) у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження обов’язкові для 

виконання всіма учасниками освітнього процесу;
4) відповідає за результати діяльності Училища перед Засновником або 

уповноваженим ним органом (особою);
5) є розпорядником майна і коштів з дотриманням принципу раціональності та 

ефективності;
6) забезпечує виконання кошторису, укладає договори;
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Училища; застосовує щодо 

них заходи морального та матеріального заохочення, притягує до дисциплінарної 
відповідальності згідно із законодавством;

8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
9) визначає функціональні обов'язки працівників;
10) формує контингент осіб, які навчаються в Училищі;
11) відраховує з Училища та поноалюс на навчання в ньому здобувачів вищої 

освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними
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профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом 
профспілки), з підстав, установлених чинним законодавством України;

12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних 
планів і програм навчальних дисциплін;

13) контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами 
Училища;

14) здійснює контроль за якістю роботи працівників Училища, організацією 
навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання та здоров'я 
студентів і викладачів;

15) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського 
контролю за діяльністю Училища;

16) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, 
організацій профспілок працівників Училища і студентів, громадських організацій, які 
діють в Училищі;

17) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, 
зміцненню спортивно-оздоровчої бази Училища, створює належні умови для занять 
масовим спортом;

18) спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників 
Училища і студентів подає для затвердження загальним зборам трудового колективу 
Училища правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження 
підписує їх;

19) розробляє проект Статуту;
20) представляє Училище у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в 
межах повноважень, передбачених законом і цим статутом;

21) щорічно звітує перед загальними зборами трудового колективу Училища та 
Засновником;

22) своєчасно і точно виконує доручення Засновника або уповноваженого ним 
органу;

23) виконує інші повноваження, передбачені цим Статутом та чинним 
законодавством України.

5.5. Директор Училища відповідно до Статуту може делегувати частину своїх прав 
і обов'язків заступникам директора, завідуючому відділенням.

5.6. Директор є відповідальним за виконання покладених на Училище завдань, 
результати фінансово-господарської діяльності, за стан і збереження майна, закріпленого 
за Училищем, ведення бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності.

5.7. Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на 
офіційному веб-сайті Училища.

5.8. Директор Училища забезпечує:
- організацію навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти;
- виконання державного замовлення та договірних зобов'язань щодо підготовки 

фахівців;
- виконання плану перепідготовки педагогічних кадрів;
- дотримання умов колективного договору;
- виконання програм соціального розвитку колективу;
- стимулювання (заохочення) працівників Училища.
5.9. При тимчасовій відсутності директора Училища виконання його функцій у 

повному обсязі покладається на його заступника або на іншу особу, визначену 
Засновником або уповноваженим ним органом.

У разі утворення вакантної посади директора Училища, Засновником або 
уповноваженим ним органом призначається виконуючий обов'язки директора на 
визначений строк, встановлений за погодженням сторін.
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5.10. Засновник має право у разі порушення трудової дисципліни, невиконання 
(неналежного виконання) покладених на керівника обов'язків притягати до 
дисциплінарної відповідальності директора Училища, у тому числі шляхом оголошення 
догани розпорядженням Херсонської обласної ради.

5.11. Училище на вимогу' Засновника (уповноваженого ним органу) та Управління 
надає у встановлений термін:

- інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності;
- фінансову звітність закладу.
5.12. Училище забезпечує безперешкодний доступ Засновника (уповноваженого 

ним органу) та Управління до своїх приміщень та документів.
5.13. Директор в обов’язковому порядку погоджує свою відпустку та відрядження із 

Засновником.

6. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО ТА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. Вищим колегіальним органом самоврядування Училища є загальні збори 
трудового колективу (включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються у 
Училищі), які проводяться не рідше двох разів на рік.

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути 
представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу та представники з 
числа осіб, які навчаються в Училищі.

При цьому, не менш як 75% від загальної чисельності присутніх на загальних 
зборах повинні становити педагогічні працівники, які працюють в Училищі на постійній 
основі, і не менш як 15% - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Училищі, 
що обираються шляхом прямих таємних виборів.

Загальні збори трудового колективу проводяться, якщо кількість присутніх складає 
більше, ніж 2/3 чисельного складу працівників і студентів Училища. Рішення 
приймаються простою більшістю голосів присутніх.

6.2. В Училищі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною 
громадського самоврядування навчального закладу. Студентське самоврядування в 
Училищі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та 
захисту їх прав, сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у 
студентів громадської позиції.

6.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
законодавством України, Статутом Училища та положенням про студентське 
самоврядування в Училищі, затвердженим в установленому чинним законодавством 
України порядку.

7. МАЙНО ТА КОШТИ УЧИЛИЩА

7.1. Майно Училища складається з основних фондів, оборотних коштів та інших 
активів, вартість яких відображається у самостійному балансі.

Майно Училища є спільною власністю територіальної громади Херсонської 
області. Засновник надає Училищу майно на правах оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління майном Училище володіє, 
користується та розпоряджається ним у порядку визначеному чинним законодавством та 
рішеннями Засновника. Розпорядження основними фондами здійснюється виключно з 
дозволу Засновника або уповноваженого ним органу.

7.2. Збитки, завдані Училищу внаслідок порушення його майнових прав 
громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Училищу 
за рішенням суду.
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7.3. Майно не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним 
особам без згоди Засновника, крім випадків, передбачених чинним законодавством 
України.

Майно, закріплене за Училищем, може передаватись в оренду юридичним і 
фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та рішень Засновника.

Згоду на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна Училищу надає 
виключно Засновник.

7.4. Майно Училища, що забезпечує статутну діяльність, не може бути предметом 
застави.

7.5. Фінансування Училища проводиться на нормативній основі за рахунок коштів 
обласного бюджету, а також додаткових джерел фінансування:

- власні надходження, у тому числі плата за надання платних послуг згідно з чинним 
законодавством України;

- кошти, добровільно передані в установленому чинним законодавством України 
порядку підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
7.6. Оплата праці працівників Училища здійснюється згідно з Кодексом законів 

про працю України, Законом України «Про освіту» за схемою посадових окладів і 
тарифними ставками, що встановлюються Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством культури України.

7.7. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання Училища, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 
установчими документами.

7.8. Училищу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 
частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати 
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 
інших пов’язаних з ними осіб.

8. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Освітня діяльність Училища грунтується на концептуальних засадах 
Національної доктрини розвитку освіти, Законах України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про культуру», Указі Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 
«Про Націонатьну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Концепції 
гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, постановах Кабінету Міністрів 
України, наказах Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, що 
регламентують освітню діяльність вищих навчальних закладів.

8.2. Основними завданнями Училища є:
- забезпечення здобуття студентами початкового рівня вищої освіти;
- провадження на високому рівні освітньої діяльності;
- формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу мораіьних цінностей, соціальної 
активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння 
вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їх 
здібностей і талантів; збереження та примноження моральних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства;

- поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня 
громадян.

Училище готує фахівців:
- на основі повної загатьної середньої освіти -  з присвоєнням кваліфікації 

«молодший спеціаліст»;
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- на основі базової загальної середньої освіти -  з присвоєнням кваліфікації 
«молодший спеціаліст» і з одночасним наданням повної загальної середньої освіти.

8.3. Училище знаходиться у відомчому підпорядкуванні Міністерству культури 
України і входить до багатоступеневої (трирівневої) безперервної системи підготовки 
мистецьких кадрів.

8.4. Училище має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного
забезпечення і є мистецьким навчальним закладом, спеціалізованим на професійній 
музичній освіті. Училище готує кваліфікованих фахівців у галузі музичної культури, а 
саме: артистів оркестрів, ансамблів, хорів, диригентів колективів, співаків,
концертмейстерів, викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів.

8.5. Діяльність Училища забезпечує право молоді Херсонщини на здобуття 
мистецької освіти та сприяє саморозвитку і самореалізації особистості майбутнього 
фахівця, становлення його як професіонала і проектувальника власного життя, формує 
цінності, необхідні громадянину демократичної держави.

8.6. Випускники Училища працюють за направленням у закладах культури і 
мистецтв Херсонської області, а саме: у початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладах, творчих колективах обласної філармонії, обласного Палацу 
культури, музично-драматичного театру, Палацу творчості дітей та юнацтва, дошкільних 
закладах, будинках культури, клубах. Частина випускників продовжує навчання у вищих 
навчальних закладах ІІ1-ІУ рівнів акредитації, по закінченні яких повертається до 
Херсонської області та працевлаштовується у закладах культури регіону.

8.7. Спільно з обласним навчально-методичним центром культури і мистецтв 
Училище організовує і проводить методичні семінари, майстер-класи, відкриті академічні 
концерти, відкриті уроки, конференції, конкурси, олімпіади, надає методичну допомогу 
учням і викладачам початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
Херсонської області. Таким чином, Училище є методичним центром для навчальних 
закладів початкової ланки мистецької освіти і міцно закріплене у системі безперервної 
музичної освіти Херсонщини.

8.8. Училище є центром культурного життя Херсонщини, духовним осередком 
регіону, міцним фундаментом, на якому базується музичний світ області. Творчі 
колективи: симфонічний оркестр, хор, оркестр народних інструментів, духовий оркестр, 
камерний оркестр, оркестр української музики, джаз-бенд, ансамблі скрипалів, 
бандуристів, джазові та вокальні ансамблі проводять велику концертну роботу з 
пропаганди вітчизняної та світової музичної класики, здійснюючи просвітницьку та 
виховну роботу для населення області.

8.9. Навчально-виховний процес в училищі забезпечений власним аудиторним 
фондом, приміщеннями для педагогічного персоналу, службовими, допоміжними 
приміщеннями. Всі вони відповідають санітарно-технічним і гігієнічним вимогам.

8.10. Колектив Училища складається з висококваліфікованих педагогічних кадрів, 
адміністративно-господарського та адміністративно-управлінського персоналу, а також із 
студентів денної форми навчання.

8.11. Основою концепції навчального процесу є виконання вимог державних 
стандартів підготовки фахівців, затверджених в установленому порядку документів:

- Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) молодшого спеціаліста за 
спеціальністю 5.02020401 «Музичне мистецтво», напряму підготовки 0202 «Мистецтво»;

- Освітньо-професійна програма підготовки (ОПП) молодшого спеціаліста за 
спеціальністю 5.02020401 «Музичне мистецтво», напряму підготовки 0202 «Мистецтво»;

- Засоби діагностики якості вищої освіти;
- Державні стандарти повної загальної середньої освіти.

8.12. Пріоритетними напрямами педагогічної діяльності викладачів Училища є 
удосконалення форм і методів навчання, що сприяють підвищенню рівня знань
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навчальних дисциплін, а також набуттю та закріпленню навичок, впровадження 
інноваційної моделі навчання.

8.13. Організація практичного навчання Училища здійснюється відповідно до 
Положення про проведення практики студентів Училища, навчальних планів та програм 
дисциплін.

8.14. Метою педагогічної практики є поглиблення та закріплення теоретичних 
знань, отриманих студентами в процесі навчання; оволодіння сучасними методами, 
формами організації праці за напрямком майбутньої професії -  викладача початкових 
спеціалізованих мистецьких начальних закладів.

Організація методичної роботи в Училищі спрямована на реалізацію єдиної 
науково-методичної проблеми, яка визначається і затверджується кожного року на 
серпневій педагогічній нараді. Реалізація цих завдань направлена на забезпечення 
використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання, постійне підвищення 
рівня фахової підготовки викладачів, пропагування нових підходів до організації навчання 
і виховання, створення умов для самоосвіти. В Училищі вивчається та запроваджується в 
навчальний процес педагогічний досвід кращих викладачів.

8.15. Підготовку фахівців зі спеціальності здійснюють викладачі 11 предметних 
циклових комісій, робота яких базується на Положенні про роботу циклової комісії КВНЗ 
«Херсонське музичне училище» ХОР, кожна комісія планує свою роботу на поточний рік 
відповідно до проблемних питань. Основним напрямом діяльності циклової комісії є 
методична робота, яка спрямована на оптимізацію навчального процесу завдяки 
впровадженню методів активного навчання, поглибленню міждисциплінарної інтеграції, 
наближенню теоретичних знань до практичної роботи. Структурним блоком 
комплексного плану роботи Училища є виховна робота, яка здійснюється і проводиться у 
відповідності з комплексним планом роботи Училища. Всі аспекти виховання, включаючи 
національно-патріотичне, сімейно-родинне, громадянське, правове, превентивне, 
екологічне, морально-естетичне, художньо-естетичне, професійно-орієнтовне, фізичне 
виховання, організація студентського самоврядування відповідають інтересам нації 
держави, українським традиціям і звичаям.

8.16. Організація управлінської діяльності в Училищі спрямована на виконання 
завдань: отримання студентами якісної освіти; забезпечення загального розвитку 
особистості; формування життєво важливих компетенцій; збереження і зміцнення 
здоров’я; підвищення професійного рівня педагогів; зміцнення матеріально-технічної 
бази Училища.

8.17. Управлінська діяльність в Училищі здійснюється на основі системного 
підходу. Управлінські рішення побудовані на співпраці всіх ланок управлінської вертикалі 
через проведення моніторингових досліджень діяльності педагогічних кадрів, 
діагностики, моніторингу навчальних досягнень студентів. На засідання педагогічної ради 
вносяться актуальні проблеми методичної, навчальної, виховної роботи, аналізу 
передового досвіду та творчих досягнень викладачів та студентів.

8.18. В Училищі планується постійне удосконалення моніторингових досліджень 
якості навчально-виховного процесу, на підставі яких приймаються управлінські рішення.

8.19. У сучасних умовах модернізації і реформування системи освіти України перед 
Училищем стоять завдання:

- забезпечення рівного доступу громадян до якісної вищої музичної освіти;
- підвищення престижу педагогічної, концертмейстерської праці;
- створення психолого-педагогічних умов та методичних засад для забезпечення 

якісної освіти на рівні молодшого спеціаліста;
- оновлення змісту і методичного забезпечення навчального процесу відповідно до 

вимог сьогодення, диференціація навчання обдарованої молоді;
- створення інформаційного простору для студентів шляхом використання новітніх 

комунікаційно-інформаційних засобів:
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- удосконалення навчальних планів та навчальних програм з урахуванням 
актуальних проблем функціонування.та розвитку системи музичної освіти;

- застосування об’єктивних методів оцінювання здібностей студентів;
- забезпечення конкурентоспроможності та мобільності випускників училища на 

ринку праці, вчасне реагування на соціально-економічні зміни;
- створення позитивного іміджу Училища, популяризація його діяльності;
- вдосконалення програми роботи з обдарованою молоддю, спрямоване на створення 

в області сприятливих умов пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо 
обдарованих дітей, самореалізації творчої особистості;

- налагодження партнерських зв’язків училища з роботодавцями, їх участь у 
формуванні змісту освіти та забезпечення належної професійно-практичної підготовки 
молоді з метою надання першого робочого місця.

8.20. Кінцевим результатом навчально-виховного процесу є всебічний розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і 
фізичних здібностей, виховання моральних якостей, формування громадян, здатних до 
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, 
культурного потенціалу студентської молоді, забезпечення суспільства кваліфікованими 
фахівцями.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

9.1. Освітня діяльність в Училищі провадиться за освітньо;професійною 
програмою, відповідно до положень цього Статуту та інших нормативно-правових актів з 
питань освіти.

9.2. Навчання в Училищі здійснюється за денною (стаціонарною) формою.
9.3. Для оволодіння студентами знань створюються умови, якими передбачається 

можливість одержання знань та вмінь, передбачених освітньо-кваліфікаційними 
характеристиками у відповідності до навчальних планів; додаткових освітніх послуг у 
вигляді вивчення курсів навчальних предметів, які не входять в навчальний план на 
умовах, визначених Училищем.

9.4. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, 
демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких 
політичних партій, громадських та релігійних організацій.

9.5. Організація навчального процесу в Училищі здійснюється заступником 
директора з навчально-виховної роботи, завідуючим відділенням денної форми навчання, 
головами предметно-циклових комісій. Основним нормативним документом, що визначає 
організацію навчального процесу в Училищі, є навчальний план, який складається на 
підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, 
визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, конкретні 
форми проведення навчальних занять, їх обсяг, графік навчального процесу.

Навчальний план затверджується директором Училища.
Робочий навчальний план складається на поточний рік і затверджується 

заступником директора з навчально-виховної роботи.
Нормативні навчальні дисципліни встановлюються галузевими стандартами вищої 

освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для Училища.
Загаїьний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою 

дисциплін.
Навчаїьна програма вибіркової дисципліни розробляється Училищем.
Для кожної навчальної дисципліни складається робоча навчаїьна програма.
9.6. Основними формами організації навчатьного процесу є навчальні заняття, 

виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, 
контрольні заходи, діяльність творчих колективів Училища.
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9.7. Основні види навчальних занять в Училищі: лекційне (теоретичне) заняття, 
практичне заняття, індивідуальне заняття, консультація.

9.8. Обсяг теоретичного курсу визначається навчальним планом (робочим 
навчальним планом).

Перелік тем і зміст занять визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни.

Кількість студентів навчальної групи для практичних занять з фахових навчальних 
дисциплін визначається Порядком поділу груп та навчальним планом.

Індивідуальне заняття проводиться за окремим розкладом, затвердженим 
заступником директора з навчально-виховної роботи.

Курсові роботи виконуються з фундаментальних та фахових навчальних дисциплін.
Теми курсових робіт та їх керівники затверджуються предметно-цикловою 

комісією.
9.9. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується 

робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу 
навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається 
робочою навчальною програмою дисципліни, методичними матеріатами. завданнями та 
рекомендаціями викладача.

Навчатьний день студента становить не більше 9 академічних годин.
9.10. Практична підготовка студентів Училища є невід'ємною складовою частиною 

процесу підготовки студентів та складовою освітньо-професійної програми для здобуття 
освітньо-кватіфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та 
вмінь. Практична підготовка проводиться шляхом навчальної практики, участі студентів у 
роботі творчих колективів Училища під організаційно-методичним керівництвом 
викладача. Строки практичної підготовки та терміни проведення практик визначаються 
навчальним планом, а зміст -  навчальною програмою практики.

9.11. В організації навчального процесу застосовується поточний та підсумковий 
контроль:

- поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та теоретичних 
занять і має на меті перевірку рівня компетенції студента до виконання конкретних 
завдань. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються 
викладачами;

- підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання 
студентів на певному освітньому, освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його 
етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль (екзамен, 
диференційований залік) та державну атестацію студента.

В Училищі використовуються різні форми підсумкового контролю після закінчення 
логічно завершеної частини теоретичних та практичних занять з певної дисципліни 
(предмета) і їх результати враховуються при виставлені підсумкової оцінки.

Екзамени складаються студентами в період сесій, передбачених навчатьним 
планом, і проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів та 
студентів не пізніше як за місяць до початку сесії.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної 
дисципліни (предмета) (екзамену, диференційованого заііку). якщо він виконав всі види 
робіт, передбачених навчатьним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. 
Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною 
шкалою оцінок: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та 12-бальною 
шкалою і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

9.12. Студенти, які одержати під час сесії більше двох незадовільних оцінок, 
відраховуються з Училища. Студентам, які отримати не більше двох незадовільних 
оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного
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навчального семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з 
кожної дисципліни, один раз викладачеві, другий -  комісії, яка створюється головою 
предметно-циклової комісії. Студенти, які не з’явилися на екзамени без поважних причин, 
вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

Студенти, які під час сесії не склати екзамени (затіки) з однієї дисципліни, 
повинні ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру.

Перескладання екзаменів з метою підвищення оцінки не допускається.
9.13. Державна підсумкова атестація студентів здійснюється комісією після 

завершення вивчення курсу загальноосвітньої підготовки з метою встановлення фактичної 
відповідності рівня освітньої підготовки вимогам концепції освітньої діяльності, 
Державним стандартам повної загальної середньої освіти.

До державної підсумкової атестації допускаються студенти, які виконали всі 
вимоги навчального плану.

Результати складання державної атестації визначаються за 12-бальною системою і 
оголошуються наступного дня після їх проведення, після оформлення протоколу головою 
державної комісії.

Студенту, який пройшов підсумкову атестацію, за рішенням державної комісії 
видається атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

Державна атестація студентів здійснюється державною кваліфікаційною комісією 
після завершення повного курсу навчання та виконання програми підготовки за певним 
освітньо-кваліфікаційним рівнем з метою встановлення фактичної відповідності рівня 
освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої кваліфікаційної характеристики.

Державна атестація проводиться на відкритому засіданні державної комісії. 
Державна кваліфікаційна комісія створюється щорічно. До складу державної 
кваліфікаційної комісії Училища входять: директор, заступник директора з навчально- 
виховної роботи, голови предметно-циклових комісій. Головою Державної 
кваліфікаційної комісії призначається особа з числа науково-педагогічних працівників 
музичних академій України.

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджується 
директором Училища не пізніше ніж за місяць до початку роботи державної атестаційної 
комісії.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75% усіх 
навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з 
інших дисциплін отримав оцінки «добре», склав державні екзамени з оцінкою «відмінно», 
захистив дипломну роботу з оцінкою «відмінно», а також виявив себе в творчій роботі, що 
підтверджується рекомендацією предметно-циклової комісії, видається диплом з 
відзнакою.

Студент, який не склав державного екзамену, допускається до повторного 
складання протягом трьох років після закінчення Училища.

9.14. Розклад навчальних занять в Училищі забезпечує виконання навчального 
плану в повному обсязі. Він розробляється заступником директора з навчально-виховної 
роботи і завідуючим відділенням та затверджується директором. Викладач зобов'язаний 
дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

9.15. Робочий час викладача визначається затвердженим розкладом навчальних
занять.

В робочий час викладача входить виконання ним всіх видів навчальної, 
методичної, організаційної робіт, які він повинен вести відповідно до встановленого йому 
річного навантаження, і затверджених планом методичної і організаційної роботи.

9.16. Навчально-методичне забезпечення в Училищі включає: галузеві стандарти 
вищої освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових 
навчальних дисциплін, програми навчальної, переддипломної та інших видів практик, 
підручники і навчальні посібники, інструктивно-методичний матеріал теоретичних,
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практичних занять, індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з 
навчальних дисциплін (предметів), контрольні завдання до теоретичних, практичних 
занять, методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової 
літератури, написання рефератів, курсових робіт.

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) 
Училища здійснюються згідно з чинним законодавством України.

У разі ліквідації Училища (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) його 
активи передаються одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) 
відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.2. Під час ліквідації або реорганізації Училища звільненим працівникам 
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства 
України.

10.3. Училище вважається реорганізованим або ліквідованим з дати внесення

10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УЧИЛИЩА

'В.МАНГЕР

их осіб-
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