МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від 07.11.2014 №3/3-9-1262-14

На № _________ від _______
Департаменти (управління) освіти і науки
Обласних та Київської міської державної
адміністрації
Керівникам навчальних закладів
Про надання роз’яснення
З метою підтримки, стимулювання, заохочення гуртків, груп та інших
творчих об’єднань, що постійно діють у загальноосвітніх, позашкільних та
професійно-технічних навчальних закладах системи освіти і працюють у різних
жанрах мистецтва Міністерством підготовлені та внесені зміни до Положення
про почесні звання «Народний художній колектив» і «Зразковий художній
колектив» (далі - Положення) (наказ Міністерства освіти і науки України від
14.08.2002 № 461, зареєстрований в Мінюсті 29.11.2002 за № 936/7224 зі
змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014
№ 1122, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2014 за
№ 1289/26066).
Надсилаємо роз’яснення щодо застосування окремих вимог Положення
для врахування в роботі під час підготовки документів регіональних оглядових
комісій органів управління освітою з присвоєння та підтвердження почесних
звань «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» та
подання їх на розгляд експертної комісії Міністерства освіти і науки України з
присвоєння та підтвердження почесних звань дитячим творчим колективам.
Додаткова інформація за телефоном 044-253-75-25 (Український
державний центр позашкільної освіти, директор - Шкура Геннадій
Анатолійович).
Додатки на 5 арк.
Директор департаменту

Бут С.В. (044) 481-32-51, Шкура Г.А. (044) 253-95-86

В. В. Супрун

Додаток
до листа Департаменту
професійно
технічної
освіти і науки МОН
від
№
Роз’яснення щодо застосування окремих вимог
Положення про почесні звання
«Народний художній колектив»
і «Зразковий художній колектив» системи
Міністерства освіти і науки України
Ці роз’яснення підготовлені з метою надання допомоги в практичній
реалізації окремих пунктів Положення про почесні звання "Народний художній
колектив" і "Зразковий художній колектив" системи Міністерства освіти і науки
України (далі - Положення).
Пункт 1.1. «Це Положення визначає порядок присвоєння, підтвердження,
позбавлення почесних звань «Народний художній колектив» і «Зразковий
художній колектив» гурткам, групам та іншим творчим об’єднанням (далі творчі колективи), що постійно діють у загальноосвітніх, позашкільних та
професійно-технічних навчальних закладах системи Міністерства освіти і
науки України і працюють у різних жанрах та видах мистецтва.
Присвоєння, підтвердження почесних звань є однією з форм визнання
системної роботи творчого колективу, рівня його фахової майстерності;
якісним показником результативності роботи педагогічних кадрів, їх
підтримки, стимулювання до творчої діяльності; заохочення колективів та
керівників за високу результативність творчої і просвітницької діяльності,
пропагування і примноження надбань національної культури українського
народу.»
Дія Положення поширюється на творчі колективи, що діють у
навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, незалежно
від підпорядкування, типу та форми власності.
Пункт 1.2. «Почесне звання «Народний художній колектив»
присвоюється (підтверджується) творчим колективам, що мають почесне
звання «Зразковий художній колектив» та плідно працюють понад 10 років, за
високий художній рівень виконавської майстерності, вагомий внесок у справу
поширення та примноження надбань національної культури, значні досягнення
на всеукраїнських та міжнародних мистецьких заходах.»
Під вимогою роботи творчого колективу понад 10 років слід розуміти
строк роботи колективу, від дня його офіційного заснування до моменту
подачі документів, в порядку передбаченому пунктом 2.4 Положення.

Пункт 1.3. «Почесне звання «Зразковий художній колектив»
присвоюється (підтверджується) творчим колективам, які працюють не менше
п’яти років, за високий художній рівень виконавської майстерності, активну
участь у справі поширення надбань національної культури, значні досягнення
на міському, регіональному та всеукраїнському рівнях.»
Під вимогою роботи творчого колективу понад 5 років слід розуміти
строк роботи колективу, від дня його офіційного заснування до моменту
подачі документів, в порядку передбаченому пунктом 2.4 Положення.
Пункт 1.4. «Присвоєння почесних звань «Народний художній колектив» і
«Зразковий художній колектив» здійснюється експертною комісією, склад якої
затверджується наказом МОН.»
Діючий склад комісії затверджено наказом МОН України від 22.05.2014
року № 630 (http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2386).
Пункт 1.5. «При вирішенні питання про присвоєння почесних звань
береться до уваги:
художнє спрямування творчого колективу;
рівень виконавської майстерності;
художній рівень репертуару;
основи професійного навчання, естетичного виховання та розвитку
творчих здібностей учасників колективу (наявність навчальних програм і
навчальних планів, добір відповідного репертуару);
пропаганда цього виду творчості: регулярність виступів (показів) перед
глядачем, участь у концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках та
інших творчих заходах різного рівня;
значні досягнення в галузі пропаганди українського класичного,
народного та сучасного мистецтва у своєму регіоні та державі, а також високі
показники у міжнародних мистецьких заходах (для присвоєння почесного
звання «Народний художній колектив»).»
Художнє спрямування творчого колективу повинно відповідати жанрам
та напрямам роботи творчих колективів системи Міністерства освіти і
науки України.
Рівень виконавської майстерності визначається фахівцями з числа членів
експертної комісії МОН України.
Також береться до уваги наявність навчальних програм, які повинні
відповідати рекомендаціям листа Державної наукової установи «Інститут
інноваційних технологій та змісту освіти» від 05.06.2013 року № 14.1/10-1685
«Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм
з позашкільної освіти», листа Міністерства освіти і науки України від
19.08.2014 року № 1/9-417 «Про навчальні програми з позашкільної освіти.
Для колективів, що претендують на звання «Зразковий художній
колектив» пріоритетними є регулярність виступів (показів) перед глядачем,
участь у концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках та інших

творчих заходах різного (районного, міського, обласного, регіонального та по
можливості національного) рівня.
Для колективів, що претендують на звання «Народний художній
колектив» пріоритетними є значні досягнення у всеукраїнських та
міжнародних заходах.
Пункт 2.3. «Для творчих колективів, які претендують на присвоєння
(підтвердження) почесного звання «Народний художній колектив», концертна
програма повинна складатися з номерів у виконанні вихованців початкового,
основного та вищого рівнів навчання, а для присвоєння (підтвердження)
почесного звання «Зразковий художній колектив» - з номерів у виконанні
вихованців початкового і основного рівнів навчання.
Різні рівні навчання вихованців творчого колективу мають бути
відображені у звітному концерті. Необхідно показати творчі здобутки всіх
рівнів навчання.
...Творчі колективи театрального мистецтва готують вистави або їх
фрагменти, тривалість яких не перевищує 60 хвилин.
У відеоматеріалі, поданому
відображена цілісна суть вистави.

експертній

комісії,
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Творчі колективи літературної творчості представляють авторські
матеріали та збірки друкованих творів (не менше п’яти збірок)…»
Подання авторського матеріалу та збірок друкованих творів допустимо
на електронних носіях інформації.
Пункт 2.4. «Для присвоєння (підтвердження) почесних звань «Народний
художній колектив» і «Зразковий художній колектив» оглядові комісії або журі
органів управління освітою готують і подають до експертної комісії
Міністерства освіти і науки України такі матеріали:
клопотання щодо присвоєння (підтвердження) почесних звань;
протокол засідання оглядової комісії з рекомендацією;
характеристику творчого колективу;
характеристику керівника (керівників) творчого колективу;
репертуар або перелік виконаних робіт творчого колективу за останні
п’ять років;
навчальну програму, за якою працює творчий колектив;
копії документів, що підтверджують творчі досягнення колективу
(дипломи, грамоти, подяки тощо) за останні п’ять років;
друковану продукцію, що висвітлює діяльність творчого колективу (за
наявності);
програму звітного концерту, вистави, шоу-програми із зазначенням
прізвищ та імен режисера, автора (вокальне, музичне, театральне,
хореографічне, циркове мистецтво), перелік творчих робіт, виставок

(образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво, фото-, кіно-, відеотворчість),
збірки авторських творів (літературна творчість);
якісний відеозапис творчого звіту колективу у форматі DVD (цифровий
відеодиск).»
Відеоматеріал, що подається до розгляду експертної комісії повинен
містити цілісний звітний концерт, а не складатись з уривків різних заходів.
Пункт 2.5. «Творчий колектив, удостоєний звання «Народний художній
колектив» або «Зразковий художній колектив», підтверджує його один раз на
п'ять років.»
Підтвердження звання здійснюється один раз на п’ять років, але не
раніше ніж через чотири роки з моменту його присвоєння.
Пункт 2.6. «Експертна комісія МОН розглядає матеріали оглядових
комісій Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, структурних
підрозділів з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, визначає фаховий рівень творчих колективів
і приймає рішення щодо присвоєння, підтвердження звань «Народний художній
колектив» і «Зразковий художній колектив».»
Пункт 2.7. «Творчий колектив позбавляється почесного звання
«Народний художній колектив», «Зразковий художній колектив» у випадку
невідповідності вимогам, передбаченим у пункті 1.5 глави 1 цього
Положення.»
Творчий колектив може бути позбавлений почесного звання
«Народний художній колектив», «Зразковий художній колектив» у випадку
зміни художнього спрямування, недостатньому рівню виконавської
майстерності, невідповідності репертуару віковим здатностям дітей,
порушення техніки безпеки при виконанні трюкових і силових елементів (у
театральних, хореографічних постановках), низький рівень запису музичного
матеріалу, не відповідність костюмів тематиці номеру), несистемний підхід.
Пункт 2.9. «Матеріали оглядових комісій Міністерства освіти Автономної
Республіки Крим, структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про
присвоєння, підтвердження почесних звань подаються двічі на рік (червень,
грудень) на розгляд експертної комісії МОН з 1 січня до 20 квітня та з 1 вересня
до 20 листопада поточного року.
Рішення експертної комісії затверджуються наказом МОН.»
Прийом документів експертною комісією у поточному 2014 році
відбувається з урахуванням змін до цього пункту, тобто до 20 листопада 2014
року.

Пункт 3.2. «Керівник навчального закладу для творчого колективу, що
має звання «Народний художній колектив» або «Зразковий художній
колектив»:
створює належні умови для організації його діяльності та здійснення
навчально-виховного процесу (приміщення, інструментарій, сценічний одяг,
технічні засоби тощо, кадрове, методичне забезпечення);
встановлює надбавки, доплати, премії відповідно до законодавства
України.»
Надбавки, доплати, премії, встановлені відповідно до цього пункту
скасовуються у разі прийняття експертною комісією рішення про позбавлення
творчого колективу звання «Народний художній колектив» і «Зразковий
художній колектив».

